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К; naszego run społecznego Rozpoczecie debaty budżetowe 
Obrady nad budżetem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

80259. W. sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 g 
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Kanto czekowe P.K.O. 

i 

Pisałem przed kilku dniami o ob- Zwłaszcza większość generacji przed- 
chodomanji, dziś będę pisał o papiero- wojennej, 

manji w naszem t.zw. społecznictwie 

W sprawozdaniach rocznych bilans na 

szego ruchu społecznego przedstawia 

się nader okazale. Tyle to członków, 

tyle to zebrań, tyle to inicjatyw. Sło- 

wem wszystko w porządku. 

jeżeli jednak, odrzuciwszy formy, 

zechcemy wniknąć w treść to obraz 

będzie całkiem inny. Na zebraniach 

było po parę osób, z wiecznie tych sa- 

mych poprzemęcźanych ludzi, przytem 

znączna większość zebrań wogóle do 

skutku nie doszła. Członkowie, to ty- 

powe „martwe dusze", ani płacący 

Składki, ani interesujący się życiem da 

nego towarzystwa, co do inicjatyw zaś 

to nie stoją one zupełnie w stosunku 

proporcjonalnym do czasu zużytego na 

debaty i zebrania, które się nie odby- 

ły?! 

Jakie są przyczyny, dlaczego tak 
jest?! Czyżby znowu słomiany о- 
gień?! 

Nie, nie tylko słomiany ogień! 
Jestem pod tym względem optymistą. 
Za główną przyczynę upadku naszych 
stowarzyszeń społecznych obok ich in- 
Hacji, nałeży uważać braki techniczne 
w ich rozwoju. 

Był ongiś czas idealizmu i poświęceń 
w którym bardzo wielu ludzi mogło i 
chciało dawać swoją pracę bezintere- 

sownie. Należy dodać, że i bezrobocie 

wśród intelgiencji nie miało tych rozmia 
rów co teraz. Tymczasem jakkolwiek 
dziś jeszcze pewien zasób ludzi pracu- 
je bezinteresownie ilość czasu pracy 
społecznie — bezinteresownej nie wy- 
starcza na potrzeby społeczeństwa w 
jego stadjum obecnem. 

W dodatku znaczny wzrost napię- 
cia walki o byt, trudne warunki zawo- 
dowej wałki konkurencyjnej, wytwa- 
rzają zjawisko, któreby można 

Szym, niż dawniej, zjawisko społeczne 
go marnowania czasu bardziej dotkli- 
wem. 

Wzwiąwszy to wszystko pod uwa- 
Se, za najskuteczniejsze remedjum 
uważałbym (oprócz komasacji stowa- 
rzyszeń i ich redukcji) organizację se- 

„ kretarjatów płatnych. Tej zasady przy- 
irzymuje się kraj, w którym stowarzy- 
szenia społeczne dochodzą do rozmia- 
rów nieznanych gdzieindziej tj. Sta- 
hy Zjednoczone. Tak np. „Związek Na 
zodowy* Polaków w Ameryce posiwa 
ię zasadę, aż do płacenia djet za posie 
dzenia zarządu, jakgdyby to była jakaś 
Spółka akcyjna. Jeżeli się spotykały w 
Naszej praktyce społecznej wypadki 
wadliwego funkcjonowania aparatu о- 
Placanego, to przedewszystkiem dzię- 
Ki fałszywej zasadzie szacowania płac 
społecznych, jako z reguły niższych od 
Państwowych. Tymczasem funkcja spo 
łeczna, jąko nie dająca prawa do e- 

, Merytury, powinna być znacznie lepiej 
opłacana, niż administracyjna. Wów- 
czas (zwłaszcza wobec tak znacznej 

na- 
zwać podrożeniem czasu. Dziś lekarz, 
rolnik, adwokat, urzędnik mają tyle 
pracy (a jeszcze więcej bieganiny i 
jeżdżenia), że ów społeczny czas po- 
zazawodowy jest de facto daleko droż- 

wychowana w atmosferze 
. bezwzględnej przewagi zbiurokratyzo- 
wanego życia i idealizująca: nieco na- 
sze własne zdobycze administracyjne, 

, nie docenia znaczenia  społecznictwa 

dla przyszłości Polski. 

Oczywiście, bronić pozycyj nasze- 
go społecznictwa można tyłko pod wa 
runkiem radykalnych reform, o których 
powyżej wspominałem. Wówczas tyl- 
ko będą one działać atrakcyjnie dla 
młodych pokoleń (zwłaszcza na wsi) 
dziś odstraszonych ich nieprodukcyj- 
nością. 

Dotkliwym hamulcem w rozwoju 
naszego ruchu społecz uego jest ró- 
wnież z gruntu fałszywa zasada wy- 
bierania jednych i tych samych ludzi 
na stanowiska kierownicze w kilku or- 
ganizacjach. I tu jak przy obchodomanji 
decyduje próżność organizacyjna. Ka- 
żde ze stowarzyszeń posiada zazwy- 
czaj niewinną słabostkę oznajmienia 
światu, że „sam znakomity pan x“, 
jest naszym, a nie innego stowarzysze 
nia prezesem. Parcelacja  społeczni- 
ków pomiędzy organizacje społeczne 
jest nie mniej wskazana, niż komasa- 
cja kraju pomiędzy organizacje społe- 
czne. 

W dziedzinie specjalnie społeczni- 
ctwa ludowego wskazać należy na 
dwa najdotkliwsze zaniedbania: 
rak lepiej wyposażonych pism lu- 
dowych specjalnie Wileńszczyźnie po- 
święconych i na brak w samem Wil- 
nie. „Świeflic dła robotników. Pod: tym 
wzgiędem wieś jest znacznie lepiej zor 
ganizowana niż miasto Wilno. W każ- 
dem z miasteczek powiatowych funk- 
cjonują doskonale postawione domy 
iudowe, względnie świetlice stowarzy- 
szeń społecznych. Natomiast w Wil- 
nie poza wzorowem ogniskiem koleja- 
"ży, świetlicami żołnierskiemi i paru 
stowarzyszeń młodzieży, brak jest 
godziwych miejsc rozrywki dła mło- 
dzieży robotniczej. Wzamian tych 
miejsc odpoczynku po pracy, spotyka- 
nych co kilka ulic w miastach zachod- 
nio-europejskich (np. alzacki „Krzyż 
Błękitny"), my dajemy naszym — та- 
som ludowym morały anty-alkoholicz- 
ne i coraz liczniejsze koncesje wód- 
czane. 

Nowa Rada Miejska powinna te 

zaniedbania wileńskie naprawić, a no- 

wa generacja parlamentarna rozważyć 
załokształt tych uwag o potrzebie re- 
formy naszego ruchu społecznego. 
Dziś jeszcze w powijakach w porówna 
niu z Niemcami i Ameryką, ale o ileż 
bardziej rozrosły i ilościowo i techni- 
cznie w porównaniu z pierwszemi la- 
tami powojennemi, ruch ten może się 
stać potęgą jeżeli go nieco zreformu- 
jemy i zrozumiemy całkowicie jego do- 
niosłość! 

K. Leczycki. 

  

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE ZA DU- 
> SZĘ JOFFRE'A. 

WARSZAWA. (PAT). — W dniu 9 bm. o godz. 11.30 z inic; w szefów 1 ofice- zw trancuskich misyj lądowej i morskiej w 
olsce zostało odprawione kościele św. Krzyża nabożeństwo żałobne. za d = marszałka Francji Józefa Jakóba Joi +ч Na. nabożeństwie byli = Pp. gen. Da- 

niel Konarzewski, p.o. ministra s - р:_щаі}’ Pracy na rynku inteligenckim) zkowych, jako przedstawiciel P. ana Prezydeń Pracownik społeczny w swoim włas- jako Sense > asi g Vi) Interesie będzie pracował dobrze. fninistrowie Zaleski, Janta - Polezyūski "7; ale. skędzą mi: bardzo piekna teorja, Ku aka przelewie rząd, nat 0 kad że wziąć na to pieniądze. Beck, am Francji, Anglji, Ame YWIS że w-rók j  ryki, Włoch, irudno AŻ e oku oszczędności Nawę kościoła mila kolonia francu łe S m: mówić o subsydjach na ce- ska oraz delegacje stowarzyszeń ko- połec olskich. Przy symbolicznym katafałku war 
b zne, sądzę jednak, że już w 

KA Przyszłości należałoby ko- 
p. jakiegoś jednego gmachu repre- 

acyjnego Przeznączyć jakieś więk- 
sze subsydjum rządowe na te cele 
S Nwrišcie pod kontrolą). Kėlka rolni- 
ze mogłyby Przejąć część funkcyj a- 

gend Min. Rolnictwa, towarzystwa fi- lantropijne — — Ministerstwa Pracy i „OP. Spol., Magistratów i ta. Wogóle 
nie przyzwyczajeni do długoletniego unkcjonowanią instytucyj  społecz- 

ei nie wykorzystujemy naszych mo 
atol Społecznych w całej pełni. 
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ę honorowa lo wojsko, 
DEMONSTRACY ĮNY WIEC BEZRO- 

BOTNYCH W KATOWICACH 
KATOWICE, (PAT) — W dniu 8 bni. w godzinach między 16 a 17tą odbył się w Katowicach wiec ych  pracowni- 

ków budowlanych przy udziale około 800 o- sób zwołany przez centralny praco wników budowlanych. Wiec ias 
dość burzliwy, Wybrano komitet bezrobot- nych, złożony z 15 osób. Po zakończeniu o- 
trad uczestnicy wiecu,  podburzani przez 
znajdujących się na wiecu komunistów, usi 
łowali siormować pochód demonstracyjny, 
cze mu przeszkodziła policja. Przytem za- 
Fade z daj jedz rate nawo- 

je ъ y anymi 
znajdują się przeważnie członkowie zwiąyku 

komunistycznej. 

Kedakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca,  Administra- 
cja nie uwzgiędnia zastrzeżeń co do rozinieszczenia ogłoszeń. 

BBRANOWICZE t 
BIENIAKONIE -—- Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia F-wa „Lot”. 

   

DUKSZTY -- Bufet Kolejowy. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

i 
KI 
ŁIDA — 

К — Sklep „Jedność*,    

     

        

  

pocztowa uiszczona ryczałtem. 

   
   

  

kresie finansowym i w zestawieniu cyfr wi 
doczną, znaczną kompresję wydatków samo- 
rządowyci: na inwestycje, co świadczy o 
poważnem liczeniu się z utrudnieniami gospo 
darczemi. W końcu swego referatu wicemar 
szałek Polakiewicz podkreśla, że preliminarz 
Ministerstwa jest oszczędny i realny. W po 
iozumieniu z rządem mówca proponuje sze- 

POSIEDZENIE SEJMOWEJ KOMISJI 
BUDŻETOWEJ. 

WARSZAWA. (PAT). — W dniu 9 bm. 
rozpoczęła pod przewodnictwem posła Byr- 
«i obrady sejmowa komisja budżetowa nad 
preliminarzem  budżetowem _ Ministerstwa 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
-— ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

DĄBROWICA (Pełesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ni. Zamkowa — W. Włodzimierow. 

HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
A НЕС — Sklep Tyteniowy S$. Zwierzyński. 

ui, Suwałska 13 — 3. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 
nadesłane „milimetr 50 gr. a asi Lia Esė 
Zagraniczne 50 proc. drožej. Ogioszenia cyfrowe i ‹ 
повтіеізса. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowołnie. 

      

   

Spraw Wewnętrznych. 

REFERAT WICEMARSZAŁKA PO- 
LAKIEWICZA 

Referent wicemarszałek Sejmu pos. Po- 
lakiewicz zaznaczył, że ogólna suma docho 
dów preliminarza na rok 1931 — 32 wynosi 
12.608 tysięcy. Wydatki wynoszą 252.400 
tysięcy, co stanowi 9 i pół ogólnych wydat 
ków państwowych. Wydatki Ministerstwa w 
stosunku do wydatków ogólnych wykazują 
tendencję zniżkową. W porównaniu z wydat 
kami zwyczajnemi i nadzwyczajnemi na rok 
1950 — 3ł preliminarz zmniejszył się o 
500.872 zł. Oszczędności doraźnych w  bu- 
dżecie robić nie można. 

Komisja dla usprawnienia administracji 
dąży do zmniejszenia kosztów administra- 
cyjnych, co można osiągnąć przez ostrożną 
dekoncentrację. Zamieszona jest reforma po 
działu administracyjnego państwa, Projek- 
towane jest zniesienie 5 województw i po- 
większenie obszaru pozostałych, co da prze 
szło 2 miljony oszczędności. Istnieje też pro 
jekt zniesienia 30 powiatów w województ- 
wach zachodnich, co dałoby oszczędności 
2 i pół miljona. 

Ce się tyczy. policji państwowej, to bud- 
żet jei wynosi 125 miljonów. W toku jest 
akcja około jednolitego uzbrojenia Korpusu 
i zaopatrzenia policjj w nowoczesne środki 
walki z przestępczością. Pod koniec ubiegłe- 
go roku przystąpiono do organizowania po- 
ucji lotniczej. 

Następnie sprawozdawca poruszył kwe- 
srję państwowych zakładów zbożowych ze 
względu na zarzuty, jakie poczyniła Najwyż 
szą łzba Kontroli co do ich kosztownej go- 
spodarki administracyjnej. Mówca zazna- 
czył przyten:, że młyny obecnie są w pełnym 
ruchu i pracują z zyskiem. Co się tyczy 
skarg na zbyt wielką różnicę między cenanii 
surowców rolnych a cenami produktów spo 
pwczych, na nadmierne zyski młynarzy i 

arzy, to sprawozdawca uważa, że Toe: 
ść tej różnicy jest u nas mniejsza, niż 
nicą. 

Ministerstwo przystąpiło do opracowania 
projektu jednolitych ustaw sanrorządowych, 
który wniesie jeszcze w roku bieżącym w za 

  

reg oszczędności i zmian w wydziałe służby 
zdrowia, policji państwowej : innych. Z te- 
uii poprawkami referent wnosi o przyjęcie 
preliminarza budżetowego - Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. 

DYSKUSJA. 

W dyskusji pierwszy zabrał głos pos. 
Czapiński (PPS). Mówca poddaje krytyce 
działalność Ministerstwa, zarzucając ograni- 
czanie praw samorządu, dalej dopatruje się 
braku bezstronności w postępowaniu władz 
administracyjnych przy wyborach oraz przy 
tzw. akcji pacyfikacyjnej w Małopolsce 
Wschodniej. W szczególności pos. Czapiński 
atakuje p. ministra Składkowskiego za pod- 
pisanie nakazu aresztowania b. posłów oraz 
policję za postępowanie z b. posłami. W 
konkluzji swego przemówienia oświadcza, 
że stronnictwo jego nie ma zaufania do dzia 
łalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i prosi o skrešienie 6 miljonów z funduszu 
dyspozycyinego. Dalej proponuje w formie 
wniosku demonstracyjnego skreślenie tysią- 
ca złotych ze 125 milionów na policję i je- 
dnego złotego z kas administracyjnych. Wre 
szcie zapowiada szereg wniosków przy 
tzeciemoęzytaniu. 3 

Pes. mar (Kl. Nar.) oświadcza na 
wstępię, że budżet jest za wysoki i zapo- 
wiada w-imieniu swego kłubu szereg wnio- 
sków y debacie szczegółowej. Krytykuje 
z kołei postępowanie władz  administracyj- 
nych. zaznaczając, że stoją one rzekomo na 
usłumach jednej partji. W zakończeniu wy- 
stępuje przeciw postęąpowaniu w stosugiu 
do samorządów, zarzucając, że Ministerstwo 
spycha cięzary na samorządy, odbierając im 
przytem wpływy. Wreszcie krytykuje dzia- 
łalność państwowych zakładów przemy- 
słowych zbożowych w Lublinie i wnosi 0 
skreślenie tej pozycji w budżecie. 

Referent wicenarszałekż Sejmu pos. Po- © 
lakiewicz w odpowiedzi na wywody 
pos Rymara stwierdza, że jest to jeden z 
najoszczędniejszych budżetów i zarzuty 
przedmówcy są nieuzasadnione nawet jego 
cyframi. Po krótkiej replice pos. Rymara 
przewodniczący pos. Byrka zarządził przer- 
wę do godz. 16.30. 

  

Kazimierz Pieracki wiceministrem Oświaty 
WARSZAWA. 9. I. (tel. wł. „„Słowa”). Dowiadujemy się, że w najbliž 

zych dniach nastąpi nominacja drugiego wiceministra Oświaty w osobie p. 
kazimierza Pierackiego, brata wicepremiera płk. Bronisława Pierackiego. 

P. Kazimierz Pieracki był dotychczas naczelnikiem wydziału w Mini- 
sterstwie Oświaty, stanowisko pierwszego wiceministra tego resortu jak 
wiadomo piastuje ks. prof. Żongołłowicz. 

Charakterystyczna sprawa 
CZY NIETYKAŁNOŚĆ POSELSKA JEST PRAWEM, CZY OBOWIĄZKIEM? 

WARSZAWA. 9. I. (tel. wł. „Słowa”*). W Sądzie Grodzkim w Warsza- 
vie znalazła się dziś sprawa z prywatnego oskarżenia przeciwko posłowi z 
klubu BB Rudoliowi Burdzie, oskarżonemu przez niejakich pp. Ducha 
Kwiatkowskiego o zniesławienie ich w druku. 

Poseł Burdą opublikował w dzienniku „Przedświt* 
rego treścią obaj skarżący uczuli się dotknięci. 

Na rozprawę zjawił się pos. Burda i zasiadł na ław 
tów do wysłuchaaia wyroku. Mimo, że nie został przez Sejm wydany Sądom 

pos. Burda stawił się do Sądu zgodnie z deklaracją klubub BB, w której o- 
świadczono, iż klub ten nie uznaje ukrywania się za parawanem nietykalności 
poselskiej i członkowie jego gotowi stawić się do. Sądu na każde wezwanie. 

Charakterystyczne było jednak zachowanie się strony przeciwnej. 
Przedstawiciel oskarżycieli jeden z bardziej znanych przywódców Młodzieży 
Wszechpolskiej adwokat Janusz Rabski wniósł o odroczenie rozprawy a to dlatego, iż jego zdaniem pos. Burda nie może być sądzony gdyż nietykolność poselska zawarta jest w przepisach konstytucji i indywidualne zrzeczenie się jej nie może być dla Sądu obowiązujące. 

Pos. Burda zaprotestował przeciwko odroczeniu rozprawy, 
iż chce być sądzonym. Sąd jednak przychylił się do wniosku osk. 
wbrew woli oskarżonego roz 
Sejmu o wydanie posta Burd 

Warunki. dzierżawy linji 6. Śląsk — Gdynia 
nie są jeszcze opracowane 

WARSZAWA. 9. 1. (tel. wł. „Słowa”*) W związku z toczącemi się ro- 
kowaniami o pożyczkę zagraniczną komunikują nam z kół urzędowych, że 
warunki tej pożyczki oraz warunki ewentualnej dzierżawy przez konsorcjum 
*rancuskie linji kolejowej Górny Śląsk--Gdynia opracowane zostaną dopie- 
ro w toku trwających pertraktacyj. Zależnie od tych warunków Rzad posta- 
nowi czy ofiarowaną pożyczkę przyjmie czy też ofertę odrzuci. 

Wybory prezydenta Senatu w Gdańsku 
DR. ZIEHM NASTĘPCA PREZYDENTA SAHMA. 

GDAŃSK. (PAT). — W piątek o godz. 3.30 po południu otwarto posie- dzenie Volkstagu. Na początku posiedzenia komunista Plenikowski odczytał długą deklarację, w której uzasadniał pogląd swej frakcji na mające się od- być wybory senatorów. Zapowiedział ostra opozycję przeciwko „rządowi fa- szystowskiemu i burżuazyjnemu* przyszłego prezydenta dr. Ziehma. Ponie- waż porozuinienie co do składu personalnego senatu było całkowicie osią- gnięte, przeto wybory przeszły bez żadnych incydentów. Komuniści i so- cjaliści nie wzięli w nich udziału, opuściwszy na samym początku salę. No- wy prezydent senatu dr. Ziehm, nacjonalista niemiecki, jak również i wice- prezydent centrowiec Wierciński otrzymali przy 43 głosach po 43 kartki. Z iego wynika, że obóz hitlerowców, nacjonalistów, centrum i blok zjednocze- nia narodowego głosowały za nimi. Ponieważ zaprzysiężenie członków no- wego senatu nie mogło się odbyć na ten samem posiedzeniu, urzędujący prezes Volkstagu wyznaczył następne za pół godziny, na którem nowi sena- torowie złożyli ślubowanie. 

     

pewien artykuł któ- 

ie oskarżonych go- 

twierdząc, 
arżycieli i 

prawę odroczył postanawiając zwrócić się do 

1 

i 

c: 

- Śląskiej przy pomocy takich ok 

skim gadzinowy tygodnik „Nasz Stą- 
zak* wzywał ludnoć polską, aby poda 
wała się za Ślązaków - Czechosłowa- 
ków, bo pochodzi 
nej ziemi Śląskiej" i przyznaje „swo- 
1 
cji”. Okólnik Ministerstwa spraw we 
wnętrznych, ogłaszany przez różne po 
wołane i niepowołane czynniki, m. in. > н $ cdczytany z ambony  przez księdza "AWEt pozory nie powinny przeciwko Zahradnika w Cieszynie czeskim, sta 
się w rękach niesumiennych agitato- 

świadomionej lub zależnej od praca- SKI 9 tej radzie zapo 
dawców ludności polskiej. Władzom ; 
chodziło więc o to, aby stabrykować 

с 
nograficznym. już w roku 1921 — 24 
tysiące takich Ślązaków zaliczył Pań 
stwowy Urząd Statystyczny do naro 
dowości czeskiej. 
stalano "narodowość" 
nie osobiste, obecnie natomiast na pod 
stawie języka ojczystego. Tym razem 
dzięki okólnikowi ministerstwa stwo- 
rzono idealne podłoże do nadużyć, wy Czech Czechów nie było. Czesi, będ. kazując dwie narodowości tam, gdzie ; ai 
wszyscy językoznawcy nie wyłączając 

tyłko języka polskiego. 

w 

przyznanego Czechom , 76,000 Pola- 

NIEŚWIEŻ — u!, Ratuszewa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michsiskiego. 
N. ŚWIĘCIANY a de z 3 
OSZMIANA — AMA iz. 
PIŃSK — ksi ska Poki — Si. Bednarski,    

   POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkołztej, ; 

ВОМ —- Księgarnia ©. Lubowskiego, tl. cza 13 
STOLPEE —— Kslegarnia Tora „Rei 2 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Ry — № _ 
нмшік!і POWIATOWA — uż. Mickiewicza 24, F. Juczował: 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

    

   
  

   
   

  

2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 , Komunikaty oraz: 
W ae kosza oraz z Goch o 25 proc. drożej. 

proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

   
    

  

s Rzutokanadziałalność 2 

Wojciecha Korfantego : 
W „Polonji* poseł Wojciech Ког- 

anty zamieszcza odpowiedź Anuszo- 
i na jego zarzuty, skierowane prze- 
ciwko działalności Wojciecha Korfan- 

OŚWIADCZENIE MIN. SKŁADKOW- tego podczas wojny i po wojnie. 
SKIEGO. Nigdy nie byłem zwolennikiem ak 

WARSZAWA. (PAT). — Na posiedze- cji Wojciecha Xorfantego. Uważam 
niu popołudniowej sejmowej komisji budże- jednak, że jego tłumaczenie, iż nie 
iowej po szeregu przentówień zabrał głos 74 pjeniądze, lecz ze wzgłędów ide 
SRC miej sag zka a aa owych popierał akcję NKN-u całkowi- 
wiedzi na stawiane zarzuty, czące na- cie odpowiada prawdzie: hz 

użyć wyborczych oraz id rząd brał Wojciech  Korfanty, na początku 
udzia! w wyborach. Minister oświadczył, że wojny, tak, jak i Napieralski,  stanek | 

takich rządow, ktūreby naprawdę nie bralY „4 stronic państw centralnych, wie- žadnego udziału w wyborach jeszcze nie P miesto sięmieciie: ЕНа 
było, Każdy rząd „odpowiada nietylko za te- rząC W Zw ycięs , , + 
raźniejszość, ale * za to, jak się kształtuje narzucą Niemcom i Europie sprawę 
przyszłośc, a to właśnie krystalizuje się w polską i jej rozwiązanie w niepodleg- 

WZ Aaaa — ciągnie minister — że naj. ?OŚCI. Wiem nawet, że Korianty miał 
lepszą diogą, wiodącą w przyszłość, jest ta, redagować kalendarz polityczny, ma- 
którą prowadzi w Polsce Marszałek Piłsu- jący być wydanv przez sztab niemiec- 
z żon mary sdn. M = ki, i Wilhelm Feldmann mówił mi, że 
stom w: sier: - $ : г 

wadzić do tego, by zatriumiowała idea Mar RAL я і[:і:г;'сіп?/о = duo = i BR 
szałka Piłsudskiego. Ats › > 

Przechodząc 5 spraw prasowych, mini- szą niepodległość. W tym samym cza 
ie odbywa się odwrót wojsk niemiec ster oświadcza, że represje pan w zh si 

1930 zostały zatwierdzone przez sądy w 95 L: $ ż зн 
proc, a procent ten jest wyższy niż w latach ak z c a: * o baroko mili я 

poprzednich. ю „tara dla paūstw centralnychį przeja- 
Co do sprawy  pacyiikacji wiała się wówczas niepomyślnie... W | 

Małopolski A > Ss Poznaniu sądzono, iž wojska rosyjskie | 
w imienia rządu, iż rząd stoi na stanowisku Z + E 22 
bezwzgiędnej równości obywateli w Polsce Rz wkroczą. Gdym widział się z Kor 
bez różnicy wyznania i narodowości, tępi tan ym, mówił on, że gotów jest przy | 
wszelkie nadużycia jednych obywateli wo- gotować dla _ wchodzących Rosjan | 
bec drugich. t śś . 

Następnie minister porusza sprawę fundn ransparent „Zdrawstwujtie,  bratcy > S a 3 co mię oburzyło i wywołało małe zaj Szu dyspozycyjnego, uzasadniając potrze 7, 
bę jego coraz większym aa pietizą: ście z Korfantym. 
cym się z zachodu i wschodu. Co do fun- RAR В с 
duszu reprezentacyjnego, to minister przy- „ > P aa 2 a okresie wojny krą 
jęć żadnych nie urządza i dlatego z lekkin ŻJ!V pogłoski, że Kortanty był na żoł sercem gotów jesł zrzec się tego funduszu. dzie niemieckim, zwróciiem się do 

Wiceminister Korsak zapowiada, że w Hutten - Czapskiego z prośbą © ра- 
krótkim czasie rząd przedłoży ciałom ustawo twierdzenie, lub zaprzeczenie tych po 

głosek i w razie potwierdzenia — s 

25 
dawczym małą ustawe samorządową, któ- 

przedstawienie mi dowodów. Kortan- 

        

  

    

    

    

        

  

  

   

        

   

    

   

      

     
   

  

   
   
   

  

       

   

  

ra zapewne nie obrazi niczyich pojęć, o ile 
są zgodne z istotą samorządu według nowo- 
czesnych poglądów. Ostatni przemawiał re- ty bowiem wówczas stat po stroniė Tereni pos. Polakiewicz, ktėry wobec zrze- koahcji. Hutten - Czapski oświadczy 

  

nia się przez munistra funduszu reprezen- 
tacyjnego zaproponował, aby kwotę 150 tys. 
zł. przeznaczyć na służbę zdrowia. 

Z PRASY 
W SPRAWIE SPISU LUDNOŚCIO- 
WEGO W ZABORZE CZESKIM 

„Czas* z dn. 8 stycznia roku bieżą 
cego zamieszcza wiadomość © rozpo- 
rządzeniu, wydanem przez rząd czeski 
dla spisu jednodniowego, który ma się tantego z koalicją i to uczyniło Kortan odbyć w r. 1931. tego ustępliwym wobec żądań Stecz- Ministerstwo spraw wewnętrznych kowskiego. m wysłało do starostwa powiatowego w Nie będę 
Cieszynie Czeskim i we Frysztacie po- cji : ufny okólnik L. 28532 : 8 — 30, z skiego. Słyszałem od ówczesnego mini. dnia 7 listopada 1930 r., w którym stra Sapiehy, że powstanie śląskie nie dopuszcza Zapisywanie na terenie tych przyczyniło się do uzyskania tej części dwu polskich powiatów narodowości terytorjum śląskiego, którą nam przy- Į : reśleń znano, gdyż decyzja w tej s i е jak Šlązak, Šlązak - Niemiec, sSlązak padła Jptzedaia, Powóói tylka: le » - (zechosłowak, Ślązak - Polak, %ią- pan Korfanty, : z zak - Ślązak. Postanowienie to. obo- nych sprężyn akcji wojennej na Ślą- wiązujące tylko na obszarach zamiesz sku, umiał przejść do akcji pokojowej. kałych przez Polaków jest jawnym jego współpraca z Niemcami przyczy- zamachem na polski stan posiadania. ni się do pacyfikacji Śląska i Maięenie Narodowość śląska nie istnieje nigdzie cia go w orbitę interesów gospodar- na świecie. Państwowy Urząd Staty- czych i państwowych Polski. Nato- styczny w Pradze nie wykazuje istnie- miast jego przeciwnicy posiadają na nia takiej narodowości Ceł iego sztucz Słąsku tę słabą stronę, że nie umieją nego stworu zdradziły - niedwaziacz- od akcji bojowej przejść w zupełnoś- nis miejscowe szowinistyczne czaso- ci do akcji pokojowej. 

pisma czeskie, które przed spisem lud „Роюта“ Koriantego podaje: 
ności prowadziły wytężoną prcpagan- Przed kilku I Poi З 
dę na rzecz określania narodowości „L: : aty p. Poincare ONZ pzy, pomocy zwiou Ślązak - Czecno wiał, jednym £ naszych poliyków - : : : zek 01 h sko - niem ch nie słowak. Wychodzący w języku pol- gay przed nim obaw co do zamierzeń 

niemieckich w przyszłości. Te zamie- 
rzenia dziś są zupełnie jawne, nie ro- 
bią z nich Niemcy żadnej tajemnicy. Usiłują je realizować. Poincare wtedy | 
do polskiego polityka powiedział: . 

„Musicie taką politykę w stosun- | ku do Niemiec prowadzić, by słusz- 
ność była zawsze po waszej stronie, 

mi, że na początku wojny, wsktuten 
jego prośby, Kortanty pisał memorja- 
ły w sprawie Polski, łecz nie pobiera: 
za to żadnego wynagrodzenia i nie 
Przyjął pieniędzy, gdy Huiten - Czap- ski chciał mu zapłacić. W 1918 roku 
Korfanty występował bardzo ostra w. 
w parlamencie przeciwko Niemcom, | 
myśmy jednak w Królestwie dla bu-- - 
dowy państwa polskiego potrzebowali 
wówczas kompromisu i udało się 
Steczkowskiemu skłonić Korfantego do | 
zaniechania tej akcji.  Steczkowski 
miał pewne dowody  stousnku Kor- 

  

  

rozpatrywał całokształtu ak- | 
Koriantego podczas plebiscytu ślą- 

  

który był jedną z głów- | 
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„Z tej naszej pick 

a przynależność do “Czechoslowa- 

; Wam przemawiać”. 
Tej radzie byt wierny  Korfanty. Żałować należy, że > я wojewoda Grażyń 

mniał. 

Wł. Studnicki. 
REES ZZ PSO ERRA, 
ków. Dane te nie odpowiadały rzeczy- 
wistości, gdyż według ilości podanych 
głosów przy wyborach do gmin miej 
skich i wiejskich oraz do Sejmu czes- 
kiego, Polaków w Cieszyńskiem jest 
l i pół razy więcej, niż wykazywał 
spis czeski. W Karwinie zarząd miej- 
ski jest stale w rękach polskich. W 
Jabłonkowie przed przyłączeniem do 

św środkiem do bałamucenia  nieu- 

aknajwiększą ilość Ślązaków - Cze- 
hosłowaków na polskim obszarze et- 

Wtedy jednak u- 
jako przekona 

mniejszością narodową w swem pań- 
stwie prowadzą nietylko usilną polity | 
kę wynarodawiającą, lecz pragną tę 
politykę uzasadnić stabrykowaną sta- * 
tystyką. Szczęściem, ludność połska 

zeskich, stwierdzają istnienie jednego 

  

Spis czeski w 1931 roku wykazał 
części księstwa Cieszyńskiego, 

ska W 
<ieszyńskiem wykazuje wielką odpor 
ność narodową. ›  
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ECHA KRAJOWE 
Trochę rozważań i parę 
wspomnień o krajowości 

Nasunęły mi się pewne refleksje po prze- 

czytaniu słów, wypowiedzianych przez Ś 

p. Edwarda Woyniłłowicza o białoruskicu 
chłopach, którzy szukali go z zamiarem za- 

bicia, Były to słowa: „Nie wiedzą, co czy- 

nią” jako odpowiedź na zdanie: „No, chyba 
teraz jesteś wyleczony z twojego  afektu 
do młodszej braci białoruskiej”. Odpowiedź 
godaa chrześcijanina i godna rdzennego 

mieszkańca naszej ziemi. Miejscowy, — „К- 

tejszy* patrjotyzm Woyniłłowicza przeszedł 

* przez cięzką próbe i próbę tę, jak się oka- 
zało, wytrzymał. Przez całe życie uważał 

on chłopów biatoruskich nie za obcych (bo 
ne polskich), a nawet nie za dalszych (bo 

nie połskich), ale za najbliższych. Nie cią- 

żył on uczuciowe do ludu polskiego, ale 

białoruskiego. Powiedziałbym: był Pola- 
Мет — Białorusinem. Nie przemowił on 
nigdy do naszego chłopa inaczej, jak w 

jcgo własnym języku („po chłopsku”, jak 
dawniej mówiono: wszyscy do chłopów tak 
dawniej mówili) i swojej połskości wobec 

tego ludu nie akcentował (jak się to nie- 
xdedy dzisiaj robi) bo akcentowanie różnic 
stwarza rozdział i psuje grunt do współży- 

cia. Będąc swoją psychiką zespołony z 
krajem, nie mógł traktować go jako tere- 

"me do ekspansji polskich wpływów z zew- 
nątrz, bo białoruskość naszego kraju była 
mat równie bliska, jak jego polskość. Nie 

przeciwstawił szłachcica zagrodowego, mó- 
wiącego „musiabyć* jako Polaka, chłopu, 

mówiącemu „musić* jako Białorusinowi i 

“e przeciwstawii też t. zw. „pana* czyli 

inteligenta, jako Polaka białoruskiemu chło- 

pu, który był dla niego młodszym bratem, 
używającym innej mowy i chodzącym do 

cerkwi, Dla tego rodzaju odczuwan, czy 
- to nasz chłop, czy t. zw. „szłachcic”, czy 

mteligent są to 1 na naszym etnograficznie 
mieszanym gruncie wyłącznie tylko katego- 

ie społeczne, z któremi nie kojarzy się żad- 

ue poczucie bliskości czy dalszości narodo- 
wościowej. Nie dziwię się, że bolszewizm 
naszych chłopów nie poruszył u Woypnilło- 
wicza struny nacjonalistycznej, bo  struny 

tej w nim nie było. Bolszewizm obałamu- 
sił naszych chłopów i rozbudził w nich złe 

instynkty, ale nie stali się oni przez to chło- 

pami cudzymi. Ze $. p. Woyniłłowiczem, o 

iedno pokolenie odemnie starszym, niedużo 

miałem styczności i to wyłącznie na grun- 
cie towarzyskim, ale jego „krajowość" od- 

czuwałem lepiej od wielu ludzi jeszcze bliż- 

" szych. Co do jego konserwatyzmu i  nie- 
których poglądów politycznych było prze- 
ważnie naodwrót. 

W ostatnim dziesiątku lat zeszli również 
-e świata dwaj sąsiedzi i przyjaciele Edwar 
da Woyniłłowicza, ludzie o równych z nim 
przywiązaniach  regjonalnych i sympatjach 
białoruskich: Tomasz jabłoński i Jan Jod- 

_ 40. (ostatni był kołegą  Woyniłłowiczą w 
petersburskim instytucie technologicznym). 
Pierwszy z nich jednaki z Woyniłłowiczem 
konserwatysta i gorący jego zwolennik, dru 
gt postępowiec i wolnomyśliciel, niebywały 
oryginał, o którym krążą niezliczone, ха- 
bawne opowiadania. Obaj — zacni ludzie, 
którzy pozostawili po sobie  jaknajlepsze 

wspomnienie u wszystkich chyba bez wy- 
jątku. 

Temat białoruszczyzny nasuwa mi je- 

szcze wspomnienie rodziny Obuchowiczów, 
z których trzej dają się wymienić jako wiel- 
<y przyjaciele naszych chłopów. Najstarszy 
farosław, którego już nie znałem, bo miesz- 

kał gdzieś daleko, człowiek bardzo wybit- 
nego umysłu. Dalej Olgierd, jego brat stry- 
leczny, który w naszym domu przez dłuż- 
szy czas jako gosć przebywał (był przyja- 

elem mojego ojca). jest on zaliczony do 
uiałoruskich autorów w historji białoruskiej 

ateratury Hareckiego. Umarł w Słucku przed 
30-tu chyba laty. Pozostawił  niewydany 
jeszcze pamiętnik pisany po białorusku Obaj 

oni byli rodem z Ihumeńszczyzny. Wreszcie 
Napoleon Obuchowicz (z Kruhowicz), nasz 

sąsiad, krewny jarosława i Olgierda, były 

powstaniec (miał w ramieniu kulę kozacką) 
* zesłaniec syberyjski, umarł przed dwoma 

iaty fako dziewięćdziesięcioletni staruszek 

jego gorący sentyment do chlopów wche- 
dził nieraz w kolizję z interesami i poczynił 
"mu dużo  materjalnych strat. 
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Wszyscy ci ludzie byli to niewątpliwie 
polscy patrjoci a zarazem dałoby się powie- 
dzieć, że byli w pewnem znaczeniu bardziej 
Białorusinami od prawdziwych, etnograficz- 

Prawdziwa epoka męczeńska za- 
czyna się dla Sióstr Miłosierdzia w ro- 
ku 1838. W roku 1839 naznaczono 

„ dla każdego domu Szarytek osobnego, 
__ świeckiego administratora, oczywiście 

Rosjanina, którego zadaniem było 
nękać siostry i nakłaniać je do porzu- 
cenia wiary katolickiej a do przejścia 
na prawosławie; administrator ten był 
tak okrutnym, że bez jego pozwole- 
nia nie mogły Siostry wychodzić na- 
wet do «niasta. Ani jedna z sióstr nie 

_ odstąpiła od wiary, co tak zgniewało 
_ smutnej pamięci odstępcę  archireja 

Siemaszko, że odebrał siostrom wszyst 
kie sieroty i powysyłał w głąb Rosji, 
umieszczając je w familjach moskiew- 
skich. Skonfiskowano wszystkie fun- 

_" dusze Domu Dzieciątka Jezus; mimo 
. wszystko Siostry Miłosierdzia żywią 

i sieroty i siebie użebranym chlebem 
lecz wkońcu zabroniono im nawet że- 
braniny. W roku 1842 rząd rosyjski 
skasował tak zgromadzenie sióstr Mi- 
łosierdzia jak i Księży Misjonarzy. 
Dom Dzieciątka Jezus istnieje nadal, 

nę: skrępowany w swej działalności 
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nie może się rozwinąć do tego stopnia 
_ jak w czasach swobody. Powstanie 
   

   

  

nych Białorusinów. Oby ten rodzaj odczu- 

wań, który dzisiaj, pomimo „regjonalizniu” 

jakoś zdaje się zanikać, nie wygasł z cza- 

sem zupełnie. Obyśmy nie zaczęli wysuwać 

ra pierwszy plan różnic narodowościo- 

wych: ja -— Polak, ty — Białorusin alho 

odwrotnie. Różne czynniki niestety, temu 

sprzyjają. Lata bolszewizmu pozostawiły po 

sobie ciężkie wspomnienia i niejedna rana 

zadana nam przez naszych chłopów jątrzy 

się jeszcze. Pamiętajmy jednak, że bialo- 

ruskość tych ludzi jest tutaj na uboczu 
Rzeż galicyjska przewyższyła niegdyś wie- 

lokrotnie wszystko to, co się u nas działo 

w czasach bolszewickich, nie odepchnęia 

jednak warstw cświeconych od tamtejsz=- 
go ludu. Ujejski wypowiedział wtedy sło- 

wa, które do dzisiaj dają się słyszeć: „Re- 

kę karaj, nie ślepy miecz!" Czyżbyśmy w 

stosunku do naszego ludu okazali się gor- 
si od tamtych rdzennych Polaków?*) 

M. Bernowicz. 
    

*%) Te uwagi nasunęła mi notatka p. Sta- 
nisława Wańkowicza w „Słowie* z 18 

grudnia. Numer „Słowa* z 12 grudnia do 

mnie nie doszedł, więc artykułu p. Strukcza- 

szego nie znam. ю 

Szkodliwe zmiany nauczycieli 
W „Slowie” z dn. 28 grudnia 1930 r. 

Nr. 296 w korespod. z kraju poruszono bo- 
lącą kwestję zmiany co u nauczycieli w 
naszych szkołach powszechnych, ile te 
zmiany szkodzą w takich Wielkich Ligoj- 
niach pow. Wil.-Trockim — to co mówić 
o naszym powiecie — a szczególnie o gmi- 
nach z ludnością litewską. Nasz inspektor 
p. Balun (pow. Święciański) specjalnie 
uprawia — zmiany co roku nauczycieli — 
z wiełką szkodą dla szkolnictwa polskiego 
— mo ale trudno p. Balun chce także po- 
kazać swą władzę. Szczególnie upośledzoną 
jest szkoła polska w Żujkach, gm. Daugie- 
liskiej — tuż nad granicą litewską — w 
tei zaś jest druga szkoła litewska. I proszę 
sobie wyobrazić, że w szkole polskiej, ce 
roku są zmiany. Lekcje rozpoczynają się 
jak w roku szkołnym 1928 — 29 prawie od 
pół roku szkołnego, a następnie pół roku 
uczył nauczyciel z Żydel w dwóch szkołach 
iw Zujkach 4 oddz. razem i tylko 2 godz. 
To wystarczy! i gdzie tu może być praca i 
zaufanie do szkoły polskiej. Litewska zaś 
idzie bez zarzutu, rok szkołny 1929 — 50 
od 1 listopada. Dopiero — gdy został na- 
znaczonym p. Oganowski — naprawdę szko 
ła skorzystała dużo -— posiadał dobrze ję- 
zyk litewski---dość, że po dwóch miesiącach 
pracy część dzieci przeszło z litewskiej 
szkoły. Pracował z zaparciem się — b. le- 
gjonista i szczypioruak pracował z wiel- 
kiem poświęcenien: — lecz o dziwo na rok 
szkolny 1930 —- 31 p. inspektor Balun na- 
znacza na tak odpowiedzialne stanowisko 
p. Pietkiewicza, który tylko co skończył 
seminarjum i umłejącego dwa słowa po 
litewsku, który więcej przesiaduje w Igna- 
linie niż w szkole. ł czyż może iść praca 
owocnie? czy może polska kultura promie- 
nieć tu u nas? | * 

Następnie bolącą jest kwestja, że p. in- 
spektor naznącza nauczycieli inowierców 
do wiosek czysto katolickich — gdzie łud- 
ność nie posyła dzieci do szkół polskich, 
bo tam uczy prawosławny, a posyła do 
litewskich — bo tam SERA katolik. Np. 
Reszkutany: w szkole polskiej jest jeden, 
dosłownie jeden uczeń — w litewskiej 70. 
Ludność podaje powód, że uczy w szkole 
prawosławny (r. szk. 1926 — 30). Następ- 
nie w Macicjunach, 'wieś czysto katolicka, 
uczy zrayoslaśwńy p. Ertel. W Gitutach, 
gm. Mieligiańskiejj czysto katolickiej — 
uczy prawosławny. 

P [nspektorze! — nauczycieli prawo- 
sławnych naznacza się do wsi prawosław- 
nycł, minęły te czasy, gdy nas uczyli pra- 
wosławni. W Widzach Żydówka uczy w 
szwole powszechnej (r. szk. 1929 — 30). 

Miejscowa. 

MEJSZAGOŁA 
— Pożar w noc. Sylwestrową. W noc 

Sylwestrową, okcło godziny 3-ciej, wybuchł 
w miasteczku pożar w składzie drzewa, 
należącym do gminy mejszagolskiej Pożat 
z wielk ąszybkošcią opanowywal latwopal 
ny waterjal, >naįdujący się na składzie, 
w każdej chwili grożąc zajęciem sąsied- 
nich budowli. Zważywszy na spóźnioną porę 
rozszerzenie się pożaru mogłoby pociągnać 
nieobliczelne skutki, i śmiało rzec można, 
że z dymem EE pójść przynajmniej 
połowa nvasteczka Ale w czas zoczył nic- 
bezpieczeństwo komendant posterunku poli- 
cyjnego, przodownik Ignacy Grzeszkowiak, 
i jemu to zawdzięczać należy, że z niczwyk 
ta szybkością przystąpionu do gaszenia po 
żaru. 

Akcja ratownicza, kierowana energicznie 
przez przodownika, zdołała płomień umiej- 
scowić, a następnie zupełnie zgasic. Splo- 
nęło około -100 metrów drzewa i dwa wo- 

У. Przyczyny pożaru narazie nie są wyv- 
ietlone, w tei sprawie prowadzone jest 

energiczne dochodzenie. Przygodny. 

. Historja domu Dzieciątka Jezus w Wilnie 
styczniowe dopełnia miary klęsk w 
roku 1864 wszystkie Domy Sióstr Mi- 
łosierdzia zabrano na własność rzą- 
du a tem samem i Dom Dzieciątka Je- 
zus. Siostry Miłosierdzia ustąpiły z 
zakładu po blisko 80-letniej  działal- 
ności; teraz wprowadzono do Domu 
Dzieciątka Jezus prawosławne  pie- 
lęgniarki tak zwane Krzyżanki, które 
miały wszystkie sieroty zrusyfikować; 
jak one wychowywały te niemowięta, 
to znają i przypominają sobie dobrze 
mieszkańcy Wilna, pamiętający czasy 
przedwojenne. Przerażająca śŚmiertel- 
ność, bo dochodząca do 99 proc. uczy 
niła z Domu Dzieciątka Jezus praw- 
dziwą kostnicę niemowląt. Z zanikiem 
i zatratą celu zaczęła się i ruina gma- 
chu, któremu zabrakło prawdziwych 
opiekunek. Budynek się porysowai, 
sufity popękały w wielu miejscach, a 
dezolacja ogólna tej starej fundacji ro- 
bi i dzisiaj jeszcze przygnębiające 
wprost wrażenie. 

Polska powstała w roku 1918 —- 
a z nią powstał i ożył na nowo Dom 
Dzieciątka Jezus. Dawne opiekunki 
i gospodynie Szarytki wróciły w 1921 
roku do swej starej siedziby, Znowu 
gwar, życie. mowa polska i pacierz 

SŁOW O 

Venizelos opuścił Rzym 
RZYM. (PAT). — Venizelos wyjechał z Rzymu w czwartek wieczorem. 

Żegnali go włoski minister spraw zagranicznych Grandi, minister pełnomocny 
Włoch w Atenach i wiele innych osobistości ze sfer rządowych włoskich. 

PREMJER GRECJI NIE ODSŁANIA SWYCH KART. 

RZYM. (PAT). — Rzymskie oświadczenia Venizelosa niewiele wniosły do jego 
deklaracyj, poczynionych w Watykanie i w Wiedniu. Grecja —- mówił Venizelos — bę- 
dąc cd tyłu lat przyjaciółką Francji i Anglii, nie może przeciwstawić się żadnej potę- 
dze śródziemncinorskiej, powinna więc dziś żyć w w przyjaźni z Włochami i wspóipra 
cować z inuuymii. W tej myśli zawarto w roku 1928 traktat przyjaźni, na podstawie któ- 
rego rozwijają się pomyślnie stosunki wiosko greckie. Grecja utrzymuje także popraw- 
ae stosunki z państwani Małej Ententy. Uregulowała ona zapomiocą traktatu swoje sto - 
sunki z Turcją i dąży szczerze do porozumienia się z Bułg 

Omawiając w kłubie dziennikarzy zagranicznych swoj 
sce, Venizelos oświadczył: „Jechałem do Polski ze wzrit 
większe sympatje dla bohaterskiego narodu 

ria. 
wrażenia z pobytu w Pol- 
ni. Grecja żywi zawsze naj 

odrodzenie państwowości 

  

   
   polskiego. Witają 

polskiej mog.em łednocześnie podczas swego pobytu w Polsce stwierdzić jej zupełsą 
konsolidację”. Z imnych wynurzeń dypłoniaty greckiego podkresiić należy oświadczenie 
że wszystkie kraje, jakie zwiedzał napawają go optymizinem na rzecz pokoju, wszystkie 
bowiem państwa z wiarą pracują nad jego utrwaleniem. Po przeprowadzeniu szeregu 
rozinów politycznych Venizelos w czwartek wieczorem wyjechał do Brindisi, skąd bez- 
pośrednio udaje się do Aten. 

Agitacyjna podróż kanclerza Brueninga 
KANCLERZ RZESZY W OPOLU. 

BERLIN. (PAT), — W ciągu przedpołudnia dnia 9 bm. kancierz Bru- 
ening wraz z otoczeniem przybył do Opoła. W podróży po Śląsku towarzyszą 
kanclerzowi m. in. dyrektor generalny towarzystwa kolei Rzeszy Dortmiiller 
oraz były konsul niemiecki w Katowicach von Griinau. 

W nadprezydjum odbyła się konferencja w czasie której przemawiał 
minister Treviranus, podkreślając konieczność zakreślonego na szeroką ska- 
Ię planu przebudowy struktury gospodarczej wschodnich obszarów niemiec- 
kich. Odnośne zarządzenia rządu Rzeszy objąć powinny również i kwestje 
podatkowe. 

Decyzja genewska w sprawie podziału Górnego Śląska wywołała zu- 
pełną zmianę stosunków ekonomicznych tej prowincji. Najcięższy kryzys prze 
chodzi obecnie rolnictwo. Ogół zagadnień zbiega się w problemie dotyczą- 
cym zmiany kierunku istniejących środków komunikacji. 

Syndykat izby handlowej i przemysłowej Stefasius podkreślił, że roz- 
wiązanie problemu gospodarczego zależeć będzie od uregulowania problemu 
komunikacji. Mówca domagał się z naciskiem uznania Górnego Śląska za te 
ien dotknięty krzyzysem, żądając obniżenia taryf kolejowych, rozbudowy ło- 
żyska Odry oraz budowy połączeń komunikacyjnych pomiędzy okręgiem prze 
mystowym i Odrą. 

W odpowiedzi swej kanclerz Bruening oświadczył, że jeżeli opinja pol- 
ska wyraża oburzenie z powodu jege podróży inspekcyjnej, nadając jej zna- 
czenie kroku o charakterze zewnętrzno-politycznyni, to oburzenie to do- 
wodzi, że rząd Rzeszy obrał najlepszą drogę. Z Opola kanclerz Bruening wy- 
jechał na dalszy objazd. 

Delegacja niemiecka na sesję genewską 
BERLIN. (PAT) — W skład delegacji niemieckiej na obrady komitetu 

europejskiego, rozpoczynające się dnia 15 stycznia w Genewie, wchodzą mi- 
uister spraw zagranicznych Cuitius, dyrektorowie ministerjalni Gauss, Rit- 
ier z urzędu spraw zagranicznych i Posse z ministerstwa gospodarstwa Rze- 
szy, tajny radca von Weiszaecker i radca legacyjny  Woerman. Delegacja 
wyjeżdża dnia 14 stycznia do Genewy. 

  

Walka kieru katolickiego z rządemna Litwie 
KOWNO. (PAT). — Na konferencji kleru katolickiego, która odbyła 

się w Kownie, uchwalono nadal prowadzić walkę z rządem, popieraną ró- 
wnież prze Watykan. jednocbześnie postanowiono wyrazić naganę tyt księ- 
żom z prałatem Mironasem i Tomaszajtisem na czele, którzy przeszli do 0- 
bozu narodowców. 

  

Proces 5 mord w Gclasowicach 
wau (PAT A W. dniu A L na 

wstępie rozprawy, ra rozpoczęła się o 
godz. 9,40 przewodniczący z OnókOGAE 
że sąd postanowił na wniosek obrony prze 
prowadzić wizję lokałną terenu wypadku w 
Gołasowicach. Wizja ta nastąpi w dniu 10 
a o = 10 |= 6 

lastępnie przystąpiono do dałszego е 
słuchiwania świadków, Pierwszy einas 
Jan Jarzębski, ewang elik, z zawodu rolnik. 
Jest on szwagrem oskarżonego  Porchela. 
Swiadek zeznaje jasno i pamięta wiele szcze 
gółów. 

W krytycznym dniu przyszedł do niego 
kościelny 1 wezwał go, ażeby udał się do 
domu: związkowego, mówiąc, że są tam po- 
wstańcy. biiżu plebanji zastał już o- 
koło 15 ludzi, Po pewnym czasie usłyszał jąk 
ktoś krzyczał: „jezus, Marja! Ratujcie", Na 
stępnie zauważył grupę ludzi, która biła ko- 
goś stojącego. Bity bronił się jeszcze. Ró- 

dia L 

wnocześnie przebiegł ktoś koło niego, oś- 
wietlając latarką tego, którego wszyscy bi- 
li kijami. W świetle latarki, świ: zau- 
waży!, że bitym. był jakiś policjant. Nikogo 
z bijących nie poznał, jednak zaznaczył, że 
vchyla się od zeznań co do Porchela. W chwi 
li, gdy oświetlono osobę bitą i świadek = 
znał, że to jest policjant, krz ® 
biicie, bo to policiant!“ Na ten io wSzy- 
scy odskoczyli. Wtedy osoba bita leżała już 
na ziemi. 

Następnie zeznawał świadek Czarnecki 
Andrzej, ewangelik, który również znalazł 
się przy domu związkowym w czasie wypad 
ku, Świadek zeznał, że słyszał krzyki, wi- 
dział, jak kilku iudzi okładało kijami — Ко- 
goś ieżącęgo. Słyszał też krzyki: „Zabić, za 
bić!" Po ca poznał, że był to oskarżony 
SŚwierzy. Na zeznaniu tego świadka 
wodniczący zamknął posiedzenie, 
czając przerwę. 

prze- 
Wwyzna- 

  

Niniejszem mamy zeszczyt powiadomić, iż powierzyliśmy firmie 

J. CHELEM, SPADKOBIERCY, Wilno, ui. Końska 16 

reprezentację oraz wyłączną sprzedaż 
wyrobów naszych na województwo wileńskie 

KADRA SZĄ ЕННЕ 
: НАМ СЕО СЕ ненсене 

  

polski niewinnych dziatek zapełuiają 
gmach  wielkodusznego miłosierdzia 
chrześcijańskiego; znowu biały kor- 
net jak dawniej schyla się nad koły- 
ską opuszczonego niemowlęcia i uczy 
ie pacierza polskiego i miłości odro- 
dzonej ojczyzny. Już w roku 1922 liczy 
zakład 206 dzieci; z tej liczby 63 nie- 
mowląt, 35 dzieci od 1 do 4 lat, a 108 
sierot od 4 do 15 lat. 

W obecnej chwili t. j. dnia 1 stycz- 
nia 1931 roku znajduje pomieszczenie, 
opiekę i wychowanie w Domu Dzie- 
ciątka Jezus 320 dzieci; w tej liczbie 
niemowląt i dzieci garnuszkowych 
140. dzieci w przedszkolu 150 a w 
wieku szkolnym 30; te ostatnie same 
dziewczęta. Do innych zakładów od- 
chowanych już dzieci wysłano i od- 
dano w ostatnich dwóch latach 84, a 
aa własność przez przybranie za swo- 
je dzieci 27. Napływ dzieci do zakła- 
du dziś już najszczelniej zapełnione- 
go, jest wciąż bardzo wielki. I tak w 
roku 1929 przybyło dzieci 239, a w 
roku 1930-stym 220. Każde dziecię 
po przybyciu do zakładu idzie zaraz 
do kąpieli a potem do czystego i 
schłudnego łóżeczka. Zaraz potem do- 
staje się w ręce lekarek i lekarzy, 
których zakład ma aż czterech a mia- 
nowicie: do chorób wewnętrznych dok 
torki: Janina  Bortkiewicz-Rodziewi- 

czowa i Wiktorja Bielińska; do chorób 
oczu doktór Marja Steblewska-Dule- 
wiczowa, a do badań uszu, gardła i 
nosa doktór Rozwadowski. Każde 
dziecko wychodzi z tych badań z naj- 
dokładniejszym opisem wagi i stanu 
swego zdrowia, tudzież prognozą swei 
zdrowotności na przyszłość. Świade- 
ctwa te, to cenne a i bolesne doku- 
menty najtragiczniejszych częstokroć 
łosów tych niewiniątek. Lekarki za- 
kładowe notują często w świadec- 
twach noworodków: niestrawność i 
nieżyt kiszek, zanik, zapalenie  piuz, 
wyniszczenie lub wrodzoną  niezdol- 
ność do życia. Nad utrzymaniem przy 
życiu tych zabiedzonych częstokroć 
istotek pracują z ogromnem poświęce- 
niem Siostry Miłosierdzia, pomocnice 
pielęgniarki i ofiarniejsze matki nie- 
mowląt. Do zakładu przybywa wiele 
noworodków, pogrążonych w  głę- 
bokim _kilkodniowym częstokroč 
śnie, spowodowanym prawdopodobnie 
przez udzielenie im jakiegoś środka 
nasennego pod postacią esencji mako- 
wej, lub czegoś podobnego. Niektóre 
z tych niemowląt, budzą się z tego 
snu w innym szczęśliwszym dla nich 
świecie; pozostałe wyrastają zwolna 
pod czułą opieką na pociechę swych 
opiekunek Sióstr Miłosierdzia, aby 
przedewszystkiem w przedszkolu po- 

NIECO © STYLACH 

     

   

XXXIX. ROMANIZMĄ WŁOSKI, Sztuka 
romańska we Włoszech nie posiada bynaj- 

mniej charakteru jednolitego, pomimo oczy- 

wistej jedności etnicznej ludności całego 
półwyspu Apenińskiego i jednoczącej 

wszystkie szczepy tradycji staro-rzyt i 

pełnej jeszcze sił żywotnych. Włochy, z 
gotane i wyniszczone najazdami barbar: 
ców w okresie wędrówki ludów, nie były 
w stanie wytworzyć własnej swej kultury, 

lecz stanowiły tylko niebywale żyzny grunt 
pod posiew obcego ziarna. Pod koniec VIII 
wicku następuje w stosunkach politycznych 

względna stabilizacja; całe Włochy północ- 

ne, aż po Pisę, Florencję i Rawennę, zo- 

stają włączone do cesarstwa rzymsko-nie- 

mieckiego, we Włoszech środkowych, od 

Florencji po Neapol, powstaje Państwo Ko 
ścielne, założone w 774 r. przez Karola 

Wielkiego, z Rzymem, jako stolicą  papie- 
ską, południowe zaś Włochy wraz z Sycy- 

Ца zajmują Mahometanie, wyparci później 

przez Normanów. Każda z tych części roz- 
wija się oddzielnie 1 to w nierównem tempie. 

Włochy środkowe trzymają się najwier- 

niej tradycji rzymskiej, w interpretacji sta- 

ro-chrześcijańskiej, tak dałece, że kościoły 

z XII w. w Rzymie niewiele się różnią od 
bazylik staro-chrześcijańskich z VI VII wie- 
ków. Zresztą, pauperyzacja kraju nie po- 

zwala na wznoszenie wspanialszych i więk- 

szych gmachów i dopiero rozwój handlu 

poszczególnych miast, zwłaszcza Pisy, Ge- 

  

DO NABYCIA 
WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 

KSIĄŻKA 

„DALEKI WSCHÓD 
w POLITYCE ŚWIATOWEJ" 

WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
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nui i Florencji w XII i XIII wiekach spro- 
wadza dobrobyt, a za nim kułturę i sztukę. 

Rolę dominująca obejmuje wówczas Pisa 

swą słynną katedrą i pochyłą (przypad- 

kowo) dzwonnicą. Inne miasta, jak Łucca, 

Pistoja, Florencja, wzorują się na niej i 

wpływ ten sięga dość daleko. W momen- 

cie, gdy sztuka Włoch środkowych zaczy- 

na się bujniej rozwijać, działają na nią wzo- 
"y dojrzałej już zupełnie sztuki romańskiej 

francuskiej, zwłaszcza burgundzkiej, z czego 

wynika bardzo małownicze skojarzenie ro- 
manizmu północnego z motywami klasycz- 

nemi: tradycje rzymskie są jednak tak prze- 

ważające, że np. kościół S. Miniato al Aion- 

te we Florencji (z 1140 r.) niektórzy uwa- 

žaią jako „proto-renesans“. System  skie- 

pienny romański przyjęty zostaje dość nie- 

chętnie i w większości zadawalniają się 
otwartem wiązaniem dachowem lub płaskim 

stropem drewnianym. Dekoracja fasad pole- 

ga na stosowaniu więlopiętrowych galery- 
iek kolumnowych, jak to widzimy na załą- 
czonej ilustracji, przedstawiającej katedrę 

w Lucca, ukończoną w początku XIH w. 

Bogate portale kolumnowe, wysunięte 

  

przed front, n 2 piętrowe, stanowią głów- 
ny motyw dekoracyjny. 

Włochy północne podlegały, 

dów politycznych, przemożnemu 

wi niemieckiemu i 

le w tej dzielnicy katedry wykazują wy- 

rażne pokrewieństwo z katedrami nadreś- 

skiemi, jak to widzimy w katedrach w We- 

1onie, Modenie, Piacenzy, Kremonie, Fer- 

rarze, Parmie i w in. 

z powo- 

wpływo- 

We Włoszech południowych i na Sycy- 
lji skrzyżowanie się wpływów bizantyjskich 
1 mahometanskich z  normandzkiemi, na 
podłożu tradycji rzymskiej, stworzyła nad- 

<wyczajnie oryginalne połączenie styłowe, 
lakie podziwiac możemy n.p. w kaplicy ра- 
łacowej (Capella Palatina) w Palermo, lub 
w katedrze w Manreale. 

prot. |. Kłos. 

  

W pogoni za słońcem 
Jest to tytuł świeżo wydanej przez 

Gł Księgarnię Wojskową książki 
irancuskiego autora A. Gerbaulta, 
zuchwałego podróżnika, poruszające- 
30 się jedynie zapomocą żagli, bez 
towarzystwa i bez żadnej pomocy, 
wyruszył z Francji i do Francji powró 
cił, opłynąwszy świat dookoła. 

Książka, zawierająca tak ciekawą 
treść, niezawodnie zasługuje na wiel- 
ką uwagę czytelników, ale wilnianie 
zwrócą również uwagę na tłuma- 
cza książki, którym jest dobrze w Wil 
= znany p. dyr. Ludwik Szwykow- 
ski. 

Sam podróżnik, — ruchliwy i od- 
ważny, mający poza sobą szereg nie- 
zwykłych i efektownych „wyczynów* 
(nieprawdaż. terminologja ściśle  fa- 
chowa?) p. dyr. Szwykowski jest 
nieco za skąpy w opowiadaniu o swo- 
ich własnych przygodach. 

A szkoda. 
„Myśmy 'tak „zasiedziawszy się* w 

Wilnie, że wyjazd do Warszawy wy- 
daje się nam wielką podróżą, emocje 
niebezpieczeństwa przeżywamy, tylko 
jadac autobusem do Mejszagoły. Mo- 
rze zaś 

kazać później cały urok i pełnię swej 
młodości, żywości i dziecięcej swobo- 
dy, jako też wdzięczności i przywią- 
zania Ktokolwiek przypatrzy się temu 
rozbawionemu w przedszkolu drobiaz 
gowi, to przyznać musi, że otoczony 
opieką czułych serc nie wychowuje się 
tylko jako „numery' jak się 'to wielu 
ludziom na świecie wydaje. 

Zaraz po pierwszej bytności w za- 
kładzie przyznać musimy, że Dom 
Dzieciątka Jezus jest. przepełniony, 
choć to przepełnienie właśnie stwier- 
dza skądinąd tak zdrowotność dzieci 
przezeń wychowanych, jakoteż ko- 
nieczność i potrzebę tej staropolskiej 
instytucji nawet w czasach  dzisiej- 
szych. Obecnej Polsce, obecnemu spo- 
łeczeństwu polskiemu, a zwłaszcza 
obecnemu rządowi polskiemu, powin- 
no gorąco leżeć na sercu dobro i roz- 
wój tego zakładu, by podnieść go zu- 
pełnie z obecnej dezolacji i postawić 
na właściwej wyżynie opiekuńczej i 
wychowawczej. I przyznać musimy, że 
Ministerjum Pracy i Opieki Społecz- 
nej wydatnie „zaposilkowalo“ — (2е 
użyjemy słów  testamentowych Fun- 

datorki) w roku 1929 i 1930 Dom 
Dzieciątka Jezus. Troskliwą tę opiekę 
zawdzięcza zakład przedewszystkiem 
p. ministrowi A. Prystorowi, urodzo- 
nemu wilnianinowi, który trzykrotnie 

obserwujemy w Trokach, НН 

gdzie mamy własną flotę. 
Byłoby bardzo dobrze, gdyby p. 

dyr. Szwykowski zechciał się podzie 
lić z nami własnemi przeżyciami w 
pogoni za słońcem — w formie odczy- 
tów, feljetonów lub jeszcze lepiej — 
całej książki. 

Tak mało mamy słońca, a jeszcze 
ianiej ludzi, szikających słońca! 

  

250 00 POLAKÓW EMIGRUJE 
COROCZNIE I WYNARADAWIA 

SIĘ! Е 

Złóż grosz na „Fundusz Polskiego 

Szkolnictwa zagranicą”, na konto 

P. K. O. 21895, Komitetu Obcho- 

iu 25.lecia Walkio Szkołę Po!"*- 

GORY ONA 
Grypę, kaszel i bronchit ule- 

czysz piciem Szczawnickiej wody 

Kruszcowej „Józeflny*. Do nabycia 
w aptekach i składach aptecznych 

  

  

  

schronisko zwiedził i w lot zrozumiał 
jego gwałtowne potrzeby. Szczerze 
zajmuje Się remontem i naprawą za- 
kładu i Województwo Wileńskie jako 
też i Magistrat wileński, a przede- 
wszystkiem szef sekcji opieki społecz 
nej p. dr. Maleszewski. Ufna w dal- 
szą życzliwość władz i społeczeńswa, 
Siostra Przełożona Marja Burba, z za- 
pałem restauruje tę staropolską  fun- 
dację, by poprawić zdrowotność bu- 
dynku i polepszyć dolę tych najwie- 
cej przez społeczeństwo upośledzo- 
nych istot. Miły, serdeczny, a tak 
dziecięco szczery pacierz polski za 
dobrodziejów, niech będzie nagrodą 
dla wszystkich ofiarodawców i mito- 
siernych jałmużników. Jako potomko- 
wie starych, miłosiernych pokoleń pol-- : 
skich spełnimy wolę i życzenie poboż- 
nej fundatorki księżny  Ogińskiej, 
wspierając w pracy pełnej ofiarności, 
poświęcenia i zaparcia Siostry Miło- 
sierdzia, te tak zasłużone i długoletnie 
opiekunki naszych sierot w Wilnie w 
Domu Dzieciątka Jezus. Jednem sło- 
wem: przy każdej sposobności i oka- 
zji pamiętajmy o sierotach Domu Dzie 
ciątka Jezus. 

Ks. Jan Rzymełką E. M. 

Kurator Domu Dziec. fezus. 
  

bardzo liczne i wspania- — 
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Potrzeby młynarstwa a interesy rolnictwa 

i aprowizacji na 
3. Interesy aprowizacji. 

Po omówieniu w poprzednich nu- 
merach „Słowa' postułatów Izby Prze 
mysłowo-Handlowej w Wilnie  doty- 
czących zmiany taryfy kolejowej na 
przewóz mąki i zboża celem zapew- 
nienia miejscowemu młynarstwu bar- 
dziej sprzyjających warunków rozwo- 

„ju, oraz po zobrazowaniu stanowiska 
gw tej mierze zainteresowanego  rol- 
nictwa, — przechodzimy teraz do 
ostatniego pytania, czy postulaty te 
nie znajdują się w kolizji z niektóre- 
mi zagadnieniami aprowizacji. 

Nasze sfery gospodarcze — prze- 
mysłowo-handłowe i rolnicze — nie 
mają pod tym względem  najmniej- 
szych obaw. Wręcz przeciwnie, z ca- 
łą stanowczością stwierdzają, że nie- 
domagania i zaburzenia w akcji apro- 
wizacyjnej mogą być usunięte tylko 
w warunkach dostatecznej rozbudowy 
miejscowego przemysłu młynarskiego. 
Wileńskie f-wo O i K. R., naprzykład 
z naciskiem zaznącza w odnośnym 
wniosku do Ministerstwa Komunika- 
cji, że za poparciem młynarstwa wi- 
leńskiego przemawia ta okoliczność, 
że Wilno nie posiada spichrzy do gro- 
madzenia rezerw zbożowych; rolę 
tych spichrzy spełniają młyny, posia- 
dające stale zapasy zboża — co daje 
możność zabezpieczenia aprowizacji 
miasta w krytycznych wypadkach. 
Szczegółowe rozwinięcie i uzasadnie- 
nie tej tezy znajdujemy w cytowa- 
nym memorjale Izby Przem.-Handl. w 
Wilnie. Czytamy tam mianowicie: 

_ „Wilno jest punktem największego sku- 
pienia ludności miejskiej, a więc i najwięk- 
Szym ośrodkiem konsumcji zboża na tere- 
nach województw wschodnich. Położone w 
osolicy, gdzie rolnictwo dopiero podnosi 
Się z upadku, pozatem w okolicy, narażo- 
nej na częste nieurodzaje, — Wilno spo- 
radycznie staje się uzałeżnione wyłącznie 
od zboża przywozowego. Przyjmując po- 
nadto pod wwagę niekorzystne warunki ko- 
munikacyjne Wilna, należy stwierdzić, iż 

wypadkach dezorganizacji transportu ko- 
.. lejowego, jak naprzykład tych, które zaszły 
p: a skutek mrozów zimą 1928 — 29, —- Wil- 

' no może znależć się pod względem apro- 
wizacyjnym w wyjątkowo ciężkiej svtua- 
cji. Wynika stąd konieczność posiadania w 
Wilnie stałych i dostatecznie zasobnych re- 
zerw zbożowych, gotowych w każdej chwili 
da wyrównywania przez czas dłuższy nie- 
regularności dowozu. Młyny, zmuszone dla 
uniknięcia przerw produkcji  tromadzić 
większe zapasy zboża, spełniają rolę natu- 
ralnych rezerw zbożowych i dają najlepszą 
gwarancję zabezpieczenia aprowizacji mia- 
sta we wsponiniasych krytycznych wvpad- 

| kach. Upadek przemysłu młynarskiego w 
Wilnie, oraz zapatrywanie Wileńszczyzny, 

.orąz Nowogrodczyzny przywożoną zdaleka 
zotową qiąkę — równoznaczn e jest z prze- 
aliesieniem wspomnianych rezerw z Wilna 
do daleko położonych ośrodków przemysłu 
mi narskiego, konkurujących z przemysłem 
wileńskim. Handel mąką, który niema po- 
stzeby gromadzenia większych zapasów 

towaru, podlegającego ponadto  łatwiejsze- 
mu zepsuciu, niż zboże, nigdy nie spełni 
tej roli spichlerza na złą godzine, która sta- 
nowi naturalną cechę miejscowego przemy- 
slu młynarskiego”. 

Brak nam jeszcze w rozważanej 
_ Sprawie opinji samych, konsumentów 

l względnie organizacyj i  insiytucyj, 
»ądź występujących w obronie intere- 
sów konsumenta, bądź powołanych do 
pieczy nad akcją aprowizacyiną. je- 
żeli jednak dotąd nie spotkalitmy się 
Ami w prasie, ani w  jakichkalwiek 
enuncjacjach ze sprzeciwem wobec 
tez już od kilku lat wysuwanych przez 
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ъ W dzisieįszym dniu rozprawy przeciw 
darzostom białoruskim sąd przystąpił do ba 

R Świadków oskarżenia i obrony. 
rzemawiali w pierwszym rzędzie przed- 

stawicjele władz policyjnych, w. których rę- 
к Spoczywało śledztwo w tej zawiłej i i nudnej sprawie. Nadkomisarz  Disterhoif 
ъ Wasilewski w zeznaniach swoich powta- 
Św Już znane szczegóły z aktu oskarżenia, 
admieniając, że wiadoma była policj” tącz 

z o. Stale przez oskarżonych utrzymywana 
° Brzedstawicielami komuny. 
włą 0 przemówieniu kilku - przedstawicieli 
zł śledczych, którzy  scnarakteryzowali 
wzłalność zbieglego posła Jana Greckiego 
progi z zasiadującymi na ławie oskarżonych, 
znałęcząto! wręcza przewodniczącemu list, 
ka €ziony podczas rewizji u osk. Kryńczu- 

List sa łka ten pisany 

zdskiego, jest nader znamienny 
sąs1oŚci „opiekunów ludu". 

przez włościan z okręgu 
wskiego, do sekretarjatu Klubu Po- 

dła dzia- 
Z listu tego, pi 

Ego przez włościan Zdanowicza, Rygona 
Piiąj 29nika, dowiadujemy się, że posel u- 

Się, urządzał orgje i bachanalje. 
Че i zaś podpisany zwrócił się doń o ra 
-biały ac w słowach: „i ja jestem przez 
do pra €rror pokrzywdzonym i niezdolnym 

""aCy, pomóżcie mi więc towarzyszu”. 

Г
Э
 

  

° Wczoraj o zm 
dowszczyzna władzę iii ы 

pewnego žydą, 
r ujawniono pod 

1 „Okazało się, 
Ministów,     
„Na przejeździe kolejowym koło stacji 

„ Oboje 

j 

  

naszym terenie 
samorząd gospodarczy i zrzeszenia 
rolnicze w obronie miejscowego prze- 
mysłu młynarskiego, -- oznacza to, 
że zmiana taryś w kierunku >q."zyjaią- 
cym rozwojowi i rozbudowie miynar- 
stwa wil. nie uderza w  inieresy 
konsnmenta. Ewentualny zarzut, że w 
razie rekonstrukcji taryjy  przewozo - 
wej na mąkę i zboże po myšli Izby 
Przem. Handłowej w Wilnie ustałaby 
„konkurencja z mąką przywozową i 
wzrosłyby na niekorzyść  konsumer: 
ceny na mąkę na miejscu, — nie wy- 
trzymuje krytyki chociażby z tego 
względu, że  nieusprawiedliwionem 
podnoszeniem cen w każde! chwiii 
przeciwstawić się może władza admi - 
nistracyjna, uzbrojona w wystarczają- 
ce uprawnienia do ingerencji: poza- 
tem stosunek kosztów nabycią zboża, 
kosztów przemiału i ceny gotowej mą- 
ki przywozowej -— przy nowym ukła- 
dzie taryf — jest taki, że wszelka pró- 
ba śrubowania cen na mąkę produko- 
waną na miejscu w tejże chwili niu- 

    

  

    

  

siałaby spowodować dopływ mąki 
przywozowej. 

* * * 

Reasumując, musimy stwierdzić, 
że wśród kompetentnych i bezpośred- 
nio zainteresowanych sier społeczeń- 
stwa wileńskiego niema rozbieżności 
zdań co do potrzeby zapewienia miej 
scowemu młynarstwu sprzyjających 
warunków rozwoju i w pierwszyn: rzę 
dzie co do konieczności, w związku 
z tem, zmiany. obowiązuiącej taryfy 
na przewóz zboża i mąki, — i że nie 
zachodzi z postulatami, wysuniętemi 
przez Izbę Przem.-Handiową w Wil- 
nie najmniejsza kolizja inieresów rol- 
nictwa i aprowizacji. 

Rozbieżność interesów istnieje, ale 
nie wewnątrz naszego terenu. fest to 
rozbieżność interesów ziem północno- 
wschodnich a interesów ośrodków o 
rozwiniętym przemyśle miynarskim w 
icjonach największej produkcji rolnej 
(Wołyń, Poznań). Harski. 

Konkurs na dowcipy 
Na ogłoszony w nurmiecze gwiazdke 

wym konkurs otrzymalisny z dziesią- 

tey odpowiedzi. Są słabe — świedtzą 
ce o zupełnym braku poczucia dow- 

Cipn —- u ich autorów, są doskonałe, 

znacznie iepsze od tych, jakie sami 

znaliśmy. 

Pomysłowość paru czyteiników u- 
*adowała nas szczerze —- są więc lu- 
dzie dowcipni, konkurs nie jest wca 
łe za trudny, tylko niece wysiłku, hu- 

HOT Edo EB 

Ostateczny termin odp wiedzi: 14 

stycznia. Do pracy! Ni“ można się po 

godzić z faklem, iż się jest iak zhipo- 

chondryczałym że nawet kilku za- 

bavnych słów sklecić się nie jest w 
stanie. Zwłaszcza, gdy inni robią to z 

człą łatwością. 

Jeszcze czes. Prosims nadsyłać o- 
w'ce swego dowcipu. 

  

  

В. POSŁOWIE BIAŁORUSCY PRZED SĄDEM 
OKRĘGOWYM 
TRZECI DZIEŃ PROCESU 

odpowiedział: „żeby u nas w  partji 
mnie! Żydów było, dostałbyć i ty zapomogę” 

Gdy do b. posła (ireckiego zwróciły się 
dwie biedne kobiety prosząc o pomoc i ra 
dę powiedział: nie jestem słońcem bym 
wszystkich mógł ogrzać”. 

W czasie rozjazdów, wydaje duże sumy 
nieraz dochodzące do 15.000 zł, które czer 
pie ze źródeł nieznanych, gdvż sam majątku 
nie posiadał. Jeździ do Gdańska, gdzie za- 
opatruje sie w bibułę i pieniądze. 

Po przeczytaniu listu powstaje z ławy 
osk. Kryńczuk i woła: „To prowokacja! te- 
go listu u mnie było”. Po przywołaniu do 
porządku, zostaje * wezwany cały szereg 
świadków obrony, й ? 
„Odpowiadają nader ostrożnie, bojąc się 

widocznie narazić, lękliwie jakoś cicho i o- 
pieszale. W ogniu pytań zadawanych przez 
prokuratera, plątają się i myłą, cofają swe 
a glania co niejednokrotnie wywołuje śmie 
chy, 

Rozprawa koliczy się © godz, 4 po prze- 
słuchaniu Iwiej części świadków, w sobote 
do południa zakończy się przewód sądowy 
i nastąpią przemówienia stron. 2 

. „Zainteresowanie procesem w dnia  dzi- 
siejszym duże — ogólna ciekawość budzi 
mające nast; przemówienie prokuratora 
który w czasie przewodu skrętnie się do о- 
skarżenia przygotowuje. 

      

  

je Drukarnia komunistyczna w wozie słomy 
powiecie wilejskim koło nadgranicznej miejscowości Sucho- 

bezpieczeństwa zatrzymały turę 
Twierdzil on, że jedzie na targ do Wilejki. 

naładowaną słomą, a powożoną 
odczas rewidowania 

< A rozebraną maszynę drukarską, czcionki i formy do układu uło 
że drukarnię transportowano do Wilejki dla użytku tamtejszych ko- 

„Śmiertelny wypadek na przejeździe kolej. 
Janówka na linji brzeskiej przebiegający po- 

na iurę, która jechał funkc ę, sa ij ijonarjusz kołejowy Janowicz i jego żona, a 

Zwłoki ich znalezione w pobliżu torów całkowicie zmasakrowane. 

   
     

SŁ O wo 

Lotniczka Johnson w Stoipcach 
Wc zoraj w południe na stację graniczną Stołpce przybyła lotniczka angielska 

Johnson, która pociągiem udaje się do Moskwy w celu zorjentowania się na miejscu czy 
dalszy jej lot jest możliwy. 

W Niegorełoje spotkali p. Johnson przedstawiciele awjacji sowieckiej. 
  

TAJEMNICZA HISTORJA NA ANTOKOLU 
Na Antokolu zdarzył się wypadek, który ze względu na okoliczności i rozgłos za- 

interesował odnośne władze. 
W pierwszy dzien świąt Bożego Narodzenia koło domu nr. 74 przy ul. Antokol- 

skiej jakiś policjant wraz z innym osobnikiem w ubraniu cywilnem usiłował uprowadzić 
tnłodą dziewczynę, która była poważnie pobita i umazana krwią. Dziewczyna broniła 
się jak mogła tak że policjant porzucił ją ieżącą w bramie i oddalił się do miasta. 

Dopiero po pewnym czasie przybył z pobliskiego posterunku inny policjant i od- 
transportował awanturnicę, jak twierdził, do aresztu. 

Cała sprawa przyjęła jednak całkiem niespodziewany obrót, bowiem jeden 
świadków, mianowicie dozorca Piotr Szyrmański zawiadomił policje o „zabiciu 
biety“, 

ze 
ko- 

Wczoraj w policji miało miejsce konirontacja Szyrmańskiego z kobietą która w dniu 
25 grudnia będąc pijaną wywołała awanturę na Antokolu, wybijając szyby w sklepie wó- 
dek „Wilja“ przez co zraniła się w rękę. 

Szyrmański stanowczo twierdzi, że „zabita'* wówczas kobieta całkiem nie jest po- 
dobna do konirontowanej z nim obecnie ałeznanej mu dziewczyny i obstaje przy twier- 
dzeniu, że stało się z nia „coś złego”. 

Straszna Śmierć dziecka w płom emiach 
Ubiegłej nocy w domu mieszkańca 

wsi Polancewicze gm. polankowskiej 

Józefa Botkiewicza wybuchł pożar. 

Ogień błyskawicznie objął cały 

dom. tak iż o żadnym ratunku i mowy 

być nie mogło. Z płonącego domu wy- 

dostać się zdołali Józef Botkiewicz, 

jego żona Jadwiga z dwojgiem dzieci, 

trzecie zaś 5-cioletnie dziecko, które 

spało na piecu z 70-letnią babką Mie- 

czysławą Truchiłewiczową zginęło w 

płomieniach. 

Oszuści pożyczkowi w potrzasku 
Władze śledcze aresztowały w Mejsza- 

gole Wacława Pruleckiego i Antoniego Żwi 
kowicza, oszustów z Warszawy, którzy na 
terenie województwa wileńskiego dokonali 
całego szeregu oszustw. 

Założyli oni tikcyjną spółkę handlowa, 
która miała rzekomo na celu udzielanie po- 

życzek rolnikom. Oszuści objeżdżai wsie i 
reklamowali za pomocą druków, że udzie- 
lają pożyczek długoterminowych do 10.000 
zł. i od zgłaszających rolników pobierali od 
50 do 80 zł. na koszta mhanipulacyjne. 

Aresztowanych osadzono na Łukiszkach. 
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LUGH U. $. R. W WILNIE. 

z dnia9. 1. 81 r. 

Ciśnienie Śr m. 770 
Temperatura —9 
Temperatura sza — 6 

  

jwy 
najniższa — 11 Temperatura 

  

; stan stały 
Uwagi: pocnmurno, mgła 

NABOŻEŃSTWA 
— (k) Rozkład nabożeństw niedzielnych 

w Katedrze. Godz. 6 — Msza św. Prymarja, 
godz. 8.30 — Msza św. suplikacyjna, godz. 
4.30 — Msza św. Wotywa, godz. 10.15 su 
ma, celebruje ksiądz kanonik Sawicki, ka- 
zanie wygłosi ks prof. Meysztowicz. godz. 
16 —. Nieszpory. 

— (k) Nieustanna Aodaracja  Przenaj- 
świ Sakramentu. Dnia 10 stycznia w 
kościele S.S. Wizytek przypada całodzienna 
Adoracja  Przenaiświętsżego Sakramentu, 
dnia 11 stycznia w kościele antokolskim 
(Zbawiciela), 15 stycznia w kościele Św. 
Katarzyny, dnia 14 stycznia w kościele św. 
Stefana, dn. 15 stycznia w kościele św. 
Trójcy, dnia 16 stycznia w kościele św. Ka 
zimierza, dnia 17 stycznia w kaplicy św. 
Józefa. 

URZĘDOWA 
— jak należy wpłacać kary grzywny. W 

celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień 
przy wpłacaniu przez osoby ukarane grzy- 
wien administracyjnych oraz niewłaściwego 
ich zarachowania — wyjaśnia się tryb po- 
stępowania, jakiego należy się przytrzymy- 
wać przy opłacaniu tych grzywien. Pomie- 
niony tryb postępowania może być trojaki: 
a) ukarany wpłaca grzywnę do właściwej 
kasy skarbowej. wskązanej w doręczonym 
mu nakazie lub orzeczeniu karnem, b) uka- 
rany wnosi grzywnę do urzędu pocztowe- 

o wysyłając ją bądź to za pośrednictwem 
PKO bądź też przekazem pocztowym — na 
rachunek właściwej kasy skarbowej, c) 
urząd gminy (Magistrat) względnie specjal 
ny poborca (sekwestrator) ściąga grzywnę 
od ukaranego i wpłaca ją bądźto bezpośred 
nio, bądzto za Inictwem urzędu pocz- 
towego do właściwej kasy skarbowej. Wpła 
cenie gotówki do starostwa a tem niniej do 
iąk jakiegokolwiek urzędnika starostwa np. 
referenta adm. - karnego lub naczelnika kan 
celarji jest niedopuszczalne, a przyjmowanie 
pieniędzy przez urzędników jest bezwzględ- 
nie wzbronione. 

MIEJSKA 
— Sekwestratorzy magistratu otrzymali 

zlecenie  jaknajintensywniejszego ściągania 
podatków. Jak nas informują, władze po- 
datkowe magistratu poleciły podwładnym se 
kwestratorom by w jaknajkrótszym terminie 
przystąpili do egzekwowania zaległych i bie 

ych podatków. 

W mysł powyższego rozporządzenia żad- 
ne uwzględnienie i zwłoki nie mogą być pro 
longowane, wobec czego hala licytacyjna za 
pełni się zapewne mieniem dłużników i miej 
skiej biedoty. 

, Przyznać należy, że z powodu srogiej 
zimy jak i ogólnego kryzysu gospodarcze- 
go, nowe rozporządzenie magistratu da się 
ludności naszego miasta dobrze we znaki. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Zarząd Koła Byłych Wychowanek 

Gimnazjum S. S. Nazaretanek w Wilnie ni- 
itejszem powiadamia, że w dniu 11 b. m. 
w Sali gimnazjum 0 godz. 4 p. p. odbę - 

   

  

  

dzie się zwyczain i iesii e członków. yczajne zebranie miesięczne 

PODZIĘKOWANIE 
Wielce Szanownemu Panu Doktorowi 
Bronisławowi Pollonisowi Dyrekto- 
rowi Szpitala Państwowego w Oszmia- 
nie za uratowanie życia Żonie mojej, 
oraz za troskliwą opiekę nad całą 
naszą rodziną podczas ciężkiej choroby 
— tą drogą składam najserdeczniejsze 
podziękowanie 

Paweł Kozłowski 
Oszmiana, Kasa Skarbowa   NN | 

KA 
AKADEMICKA 

-- Komitet przyjęcia wycieczki studen- 
tów łotewskich w Wilnie komunikuje kole- 
gom, że spodziewany pobyt gości łotewskich 
w Wilnie został przez MSZ odwowany. Stu- 
denci łotewscy będą w Wilnie li tylko prze- 
jazdem 1! 1. br. (niedziela) rano podczas 
postoju pociągu pośpiesznego, w drodze do 
Zemgale. 

BALE I ZABAWY 
—Bal Patronatu. Dziś w salonach Geor- 

gesa odbędzie się III Doroczny Bal Patro- 
natų Więziennego. Początek o godz. 22- 
giej. 

RÓŻNE 
-— Przyjazd przedstawicieli Zarządu Gł. 

PCK. |ak się dowiadujemy, w dniu dzisiej- 
szym przyjeżdżają z Warszawy delegat 
rządu dla spraw PCK pułk. dr. Rudzki, pan 
Ludwik Darowski, sekretarz generalny — 
pani Anna Paszkowska oraz dyrektor na- 
czelny — dr. Bohdan Zakliński. 

Przyjazd ten jest związany z 
ukręgu wiłeńskiego Czerwonego Krzyża. 

Goście przyjeżdżają na dziś i jutro., 
W daiu dzisiejszym złożą wizytę panu woje 
wodzie. odbędą posiedzenie st. 
dem okręgu wileńskiego, zw'uilzą insty- 
tucje, prowadzone przez tutejszy ckteg, 0- 
raz wezmą udział — м zakończeniu o-go i 
otwarciu 4-go kursu dla sióstr pogotowia 

sanitarnego. " 
jutro o godz. 13 w dużej sali kanfercn 

cynej urzędu wojewódzkiego odbędzie się 
pcsiedzenie, poświęcone sprawom Folskiego 
Czerwonego Krzyża. 

„— Z życia „Rudziny Policyjnej”. 28 gru 
dnia r. z w Kasynie n. funkcjonarjuszów 
P.P. Żeligowskiego 3, odbył się opłatek dla 
członkiń koła lgo „Rodziny Policyjnej”. 

Po serdecznych przemówieniach i podzie- 

pracami 

  

   

„leniu się opłatkiem spędzono kilka miłych 
godzin na pogawędce, urozmaiconych wy 
stępami solowenii, oraz chóralnem wykona- 
niem kolęd przy płonącem drzewku. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulauce. Dziś 

godz. 8 „Dzielny wojak Szwejk" . 
— Teatr miejski w „Łutni* Lziś o 

godz. 9 w. Rewja darnawalowa w 1eżyse- 
rji i z konferansjerką Wyrwicza - Wichrow 
skiego. 
oikiary, 

„ b. Karpińska i Wsieluba dla biednej inte 
ligentnej rodziny zł. 5. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Pau — Miłosny szept nocy. 
Światowid — Pat i Patachon i Zaczaro- 

wany dywan. 
Kino Miejskie — Żyd wieczny tułacz. 
tylowy — Największa ofiara kobiety. 

Heljos — Płonące serca. 
Holiywood — Koniec pani Chaney. 
Casino — Orkan. 

o 

    

  

„Przy reumatyzmie i przeziębieniach tab- 
letki Togał okazały się niezwykle skutecz 
nyr« środkiem; tabletki Togal usuwają w 
sposób naturalny pierwiastki chorobotwór- 
cze t przynoszą ulgę również w chronicz- 
nych wypadkach. Spróbujcie dziś jeszcze — 
lecz żądajcie zawsze Togal! Niema howiem 
nic lepszego! Do nabycia we wszystkich 
aptekach. (rogal jest preparatem szwajcar 
1364) zarejestrowanym w Polsce pt.d Nr. 

1 . 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 8 do 9 

bm zanotowano wypadków 32, kredzieży 6, 
cpilstwa 5, przekroczeń administracyjnych 
dziesięć. 

— QOkradzenie amatora wolnego powie- 
trza. P. Wacław Dermak (Słowackiego 7) 
urzędnik z zawodu będąc całkowicie pod 
dobrą datą zawędrował w nieznane mu oko 
lice na Popławach i zbłądziwszy trafil do 
lasu, gdzie też zasnął. Skorzystali z tego ja- 
cyś nieustaleni złodzieje, którzy obrabowali 
„peso z płaszcza, kapelusza oraz gotów- 

i. 
Gdy Dermak pod wpływem przejmują- 

cego zimna obudził się, zauważył że został 
okradziony więc w te pędy pobiegł do ko- 
misarjatu, gdzie ze skruchą się przyznał do 
nadużycia alkoholu i zasnięcia na šwiežem 
powietrzu. 

„ — Włamanie do Zw. Inwalidów. Woj- 
ciechowski Jan, Ostrobramska 19, zameldo- 
wał policji, iż do łokalu związku Inwalidów 
wojennych przy tejże ulicy przedostali się 
nieznani złodzieje, którzy skradli 2 maszyny 

    

    
    

    

     

zmarł dn. 7 stycznia 

v czeim zawiadamia 

'W SPRAWIE POJEDNANIA KOŚCIOŁÓW 
Oddawna chciałem zabrać głos, ja 

ко altera pars-prawosławny, w kwe- 
stji pojednania Kościołów. Cieszę się 
jednak bardzo, że dotychczas okolicz- 
ności nie pozwoliły imnie tego uczy- 
nić. albowiem pierwszy głos należał 
się komuś z przedstawicieli  ducho- 
wienstwa prawosławnego. Takim gło- 
sem jest artykuł ojca Witalego Żelez- 
niakowicza w Nr. 282 „Słowa'. 

Jednak po wystąpieniu o. Witałe- 
go, rrzeba mówić o czem innem, bo 
wystąpienie to przesunęło sprawę na 
zupełnie inne tereny. Poprzednia dy- 
skusja, prowadzona na łamach „Sło- 
wa”, dotyczyła sposobów  prowadze- 
ma akcji unijnej, obecnie zaś zdaje się 
trzeba szukać przedewszystkiem punk 
'u wyjściowego dla rozpoczęcia poro- 
zumienia się stron obu i uprzytomnić 
sobie, czy wogółe jest możliwe jakie 
takie, powiem zbliżenie punktów wi- 
dzenia katolickiego i prawosławnego. 
W/ tej sprawie i pozwalam sobie wy- 
powiedzieć kilka uwag, zastrzegając, 
że jestem szeregowym laikiem, który 
jednak szczerze, zdaje się, szuka zgo- 
dy i którego srodze bolały i bolą spo- 
soby traktowania jednej z najpoważ- 
niejszych kwestyj w dziejach ludzko- 
ści. 

Pogląd na poruszone pytania ka- 
tolików, którzy na ziemiach naszych 
szczególnie gorąco biorą do serca 
sprawy unijne, da się sformułować w 
słowach, które pozwalam sobie wziąc 
z ogłoszonego w Nr. 285 „Slowa“ 
listu J. E. arcybiskupa Roppa: 

„My katolicy, obojętnie którego 
obrządku, dążymy do określenia Praw 
dy (grube czciunki w. oryginale), a 
strona przeciwna ( w oryginale po- 
wiedziano „a Ojciec Witali'*) o niej 
nie wspomina i zdaje się życzyć 
ustępstw z naszej strony, aby dojść 
do zgody”. 

Natomiast punkt widzenia prawo- 
sławnych, myślących o pojednaniu, 
stiuścił o. W. Żeleźniakowicz w  sło- 
wach, że przedewszystkiem należy 
myśleć , o przywróceniu jedności du- 
chowej“ między powaśnionemi Ko- 
ściołami „i ta jedność duchowa be- 
dzie przywrócona nie wtedy, gdy pra- 
wosławni uznają władzę Papieża, lub 
gdy katolicy przyjmą prawosławny 
punkt widzenia w spornych kwestjach 
dogmatycznych, lecz wtedy, gdy i 
katolicy i prawosławni zroztmieją, że 
nie mają o co walczyć między sobą'* 
(podkreślenie moje). 

Oto dwa sposoby podejścia do 
sprawy. I zdawałoby się, bardzo trud- 
no znaleźć jakieś punkty do ich zbli- 
żenia. 

„A jednak porozumieć się ти5!- 
ту“, jak słusznie mówi p. dr. W. 
Charkiewicz w swym artykule „Alarm 
bez echa“ (Nr. 286 „Słowa*). Jabym 
tylko pozwolił sobie nieco uzupełnić 
dalsze tak piękne słowa pana doktora 
o roli ziem naszych i powiedzieć, że 
jeżeli nawet włos z głowy człowieka 
nie spada bez woli Bożej, to tembar- 
dziej nas, dzieci różnych narodowo- 
ści i wyznań, umieszczono razem na 
tych ziemiach nie przypadkowo i nie 
poto, ażebyśmy szerzyli morze wza- 
i2mnej nienawiści, lecz poto, abyśmy, 
chociażby po tylu. nieudanych  pró- 
bach zwalczenia siebie z przewagą 
naprzemian to jednej, to drugiej stro- 
ny, nareszcie zrozumieli włożony na 
nas najświętszy i najdostojniejszy obo 
wiązek czynnego wytworzenia wspól- 
nej drogi braterskiego współżycia i 
porozumienia się w Chrystusie. 

A szczerze dążąc do takiego poro- 
zumienia, trzeba zaznaczyć, że wła- 
ściwe punkty widzenia, katolicki i pra- 
wosławny nie są już tak bardzo roz- 
bieżne. Pozwolę sobie pod tym wzglę- 

RETE 

  

   
Sensacja dla Wilna! 

Pierwszy Rewel. Dźwiękowiec 
z niezrówn. królem Śmiechu 

HAROLD LOYDEM 
Rozkosze Niebezpieczeństwa 

w kinie „CASINO" 3 

do pisania „Undeiwood“ i „Remington“ war 
tości około 2000 zł. 

‚ — Amator zegarków. W dniu 8 bm. Wo- 
dnickiej Marji (Filarecka 20) skradziono ze- 
garek złoty. Barszcz Antoni, Połocka nr. 4, 
po dokonaniu tej kradzieży zbiegł. 

— Kradzież w klubie Myśliwskim. Matu- 
lewicz Ignacy (Miłosierna nr. 6) zameldował 
policji o kradziezy kurtki z Klubu Myśliw- 
skiego, Mickiewicza nr. 11 przez Maciule- 
wicza Kazimierza zam. w Głębokiem, pow. 
dziśnieńskiego. 

— Wypadek na stacji kole- 
iowej. Androwicz Edward w czasie oczy- 
szczania śniegu z dachu na dworcu 05050- 
wym spadł na bruk doznając ogólnego po 
tłuczenia. Androwicza w stanie bardzo cięż- 
kim przewieziono do szpitala św. Jakóba. 

— Nieudane włamanie przy ul. Mi 
ckiewicza. Wczoraj w nocy dozorca 
tow. „Klucze* spłoszył włamywaczy, 
którzy usiłowali dostać się do jednego 
ze sklepów przy ul. Mickiewicza 52. 

Sprawcy zdołali już wydrążyć ot- 
wór w murze i uciekając pozostawili 
na miejscu narzędzia, butlę z płynem, 
używanym do rozmiękczania cegły. 

   
  

  

WŁADYSŁAW 
PPŁK. w STANIE SPOCZYNKU 

Fksportacja zwłok z domu załoby (Targowa 21) do 
bramskieg » odbęd/ie się 9 stycznia o godz. 17 

Narożeństwo żałobne OdproWione zostanie Ю stycznia o godz 9 rano, 
poczem nasiąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa, 

OFICE: Ów 

   

     

   

    0OZIEWICZ 
1931 r. w wie u lat 53. 

Kościoła Ostr:- 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA 
W STANIE SPOCZYNKU            

eż a 

dem przypomnieć, że w encyklice 
„raeclara* z dnia 20 czerwca 1894 
toku Ojciec św. leon XIII określił roz- 
bieżności między katolicyzmem a pra- 
wosławiem terminem  „dissensio“, to 
znaczy tylko jako „rozbieżność w zda- 
niach“. A takie określenie jest prawie 
identyczne z punktem widzenia ojca 
W. Żeleźniakowicza. jeżeli bowiem 
między nami jest tylko „rozbieżność 
w zdaniach”, a nie przeciwieństwo 
podstawowe, to powstaje poważne 
pytanie, czy jest choć najmniejsza 
podstawa do wzajemnego zwalczania 
siebie i czyż już tak niemożliwe jest 
wznowienie tej utraconej „jedności 
duchowej“ na zasadzie prawdziwej 
miłości Chrystusowej, na zasadzie -— 
brat z bratem, równy z równym. 

Przecież i w Kościele katolickim by- 
vy okresy powstawania poważnych 
„rozbieżności w zdaniach”. Przypom- 
nę chociażby tylko pokrewną rozbież- 
ność w kwestji, czyj autorytet jest 
wyższy —— papicża, czy soborów. Roz- 
hieżność ta zarysowała się bardzo 
poważnie nawet na soborach Kościo- 
ła Katolickiego (Bazylejski i inne), a 
jednak do jakiejś nowej schizmy nie 
doszło tylko dlatego, że spór (może 
właśnie przez pamięć o poprzednim 
iozłamie) nie został zaogniony tak, 
jak to było w latach 867 i 054 i nie 
została zerwana właśnie ta „jedność 
duchowa“ ze stroną trzymającą się 
innego zdania. Więc wyciągając z te- 
go naukę praktyczną i pamiętając do- 
brze, że w owych latach do rozdzia- 
łów doszło wyłącznie ze względów 
czysto ludzkich i to ze stron obu (dla- 
czego naprzykład strona katolicka nie 
zwołała wówczas odpowiedniego So- 
boru powszechnego, któryby napew- 
no waśń zażegnał?), 
do wniosku, że jedyną drogą do po- 
jednania jest, jak mówi o. Witali, na- 
wiązanie „jedności duchowej”, czyli 
ściślej mówiąc, powrócenie do status 
quo ante z zapomnieniem narazie O 
wszystkich. „dissensiones*. 

Naszem zdaniem jest to jedyna 
droga praktyczna do pojednania Ko- 
ściołów i jeżeli na nią wstąpić, to 
my wierzymy święcie, iż za samą po- 
kore wzajemną, która jest niezbędna 
do takiego kroku, napewno otrzyma- 
my łaskę do pogodzenia wszystkich 
kwestyj spornych. Innej drogi my nie 
widzimy i nie to, że nie wierzymy w 
możliwość jakiej innej drogi (według 
zdania człowieka, szczerze wierzące- 
go, dla Chrystusa Pana jest wszystko 
możliwe) , ale nawet dla cudu w ir- 
nym kierunku, niż mówi o. Witali, nie 
widzimy podłoża wielkiej miłości i 
wielkiej pokory, które to podłoże jest 
niezbędne do objawienia się cudu. * 

Ale i do przywrócenia jedności 
duchowej potrzebna jest  kołosalna 
praca przygotowawcza. Z tego dosko- 
nale zdaje sobie sprawę p. dr. W. Ch. 
w swym artykule ostatnim. jednak 
mnie się zdaje, że szanowny pan do- 
ktor niezupełnie ma rację w jednym 
szczególe. Pan dr. W. Ch. mówi: 
„Trzeba już teraz spokojnie i poważ- 
nie omówić wspólne sprawy wyjątko- 
wo delikatne, najdroższe, najistotniej- 
sze, święte”..., lecz dalej dodaje: „na 
jakim gruncie można rozmawiać szcze 
rze, serdecznie”... Kto w Wilnie mógł 
»y się nadawać do roli spiritus mo- 
vens podobnych zebrań?... Odpowiedz 
na takie pytanie wypadnie negatyw- 
nie: nigdzie, nic, nikt... Pozostaje więc 
uciec do pośrednika, jakim jest słowo 
diukowane'. 

Słusznie, że słowo drukowane ma 
swoje zalety. Ma jednak i jedną wa- 
dę: to, co jest wydrukowane, nabiera 
cech jakiejś trwałości i jeżeli posiada 
*- nieścisłość, lub jeszcze gorzej, 
dźwięk fałszywy, to naprawic, lub 
sprostować te braki bywa nieraz trud 
niej. Te zaś kwestje, „tak wyjątkowo 
delikatne i święte", jak wspaniale 
określa je dr. W. Ch., nie powinny 
jaż wnosić nowych rozdźwięków. Aże 
"by zak było, należy, mojem zdaniem, 
właśnie wpierw dokładnie je wspólnie 
omówić, najlepiej na gruncie prywat- 
nym 

Czy znajdą się do tego ludzie? 
Tak szczere głosy, jak z jednej strony 
pana dr. W. Ch., a z drugiej — ojca 
Witalego Żelezniakowicza, chyba do- 
wodzą, że ludzieby się znaleźli. Bo i 
chodzi przecież o Prawdę. 

Mikołaj Gołubiew. 

GIZENEGIERETET WOREREERDOCZOORZWA 

-— Jak to było z wypadkiem pad 
ł andwarowem. Onegdajszy „Dziennik 
Wil.“ i „Ekspress Wil.* podały wiado 
mość o katastrofie pod Landwarowem 
Wiadomość ta całkowicie nie odpo- 
wiada prawdzie. Wypadek zdarzył się 
w następujących okolicznościach :w ub 
poniedziałek o godz. 3 m. 30 pp. na 
przejeździe koło Ludwinowa z powo-, 
du zadymki, wiozący drzewo służący 
naj. Waka nie zauważył nadjeżdżają- 
cego pociągu podmiejskiego i wjechał 
na tor. Skutek był ten, że zostały za- 
bite dwa konie wiozące drzewo. 

  

* 

należy przyjść , 

 



lo ciekawego znajdujemy w czasopismach 
„Przegłądi Powszechny"  rozpoczynaja- 

cy 68 rok intensywnej pracy, porusza w 
. ( wiele ciekawych i poważnych zauad- 

nień: 
X. Siwek rozpoczyna dłuższą rozprawą, 

poświęcoiią słynnej Teresie Neurianu. X | 
Wicher rozważa zagadnienie Kara ności 
przerywania ciąży. X. Podolewski pisze o 
wałce z handlam kobietami i dziećmy X . 
Trzeciak w dalszym ciągu mówi o pracach 
M.Bciloca. Wileński poeta i historyk litera- 
tury L. Falkowski rozważa cechy artyzmu 
powieści sienkiewiczowskiej. 

Przegtąd piśmiennictwa, spraw koscioła 
i ruchu uinysłowego uzupełniają  bojyatą 
treść pisma, doskonale  redagowanzgo 
przez O pisarza i działacza społecz 
nego x. Jana Urbana. 

„Przegląa Polityczny” 1. XIII. zc3%. 5 -— 
6 zawiera artykuły: ], Ciechanowskiego - - 
© polityce zagranicznej St. Zjedn., K. Cie- 
charowa — o ekspansji exonomicznej St. 
Zjedn. Am.  półn., oraz }. Taylora -- 0 
udziale Gdańska w konferencjach międzyna 
rodowych | 

w RZ Sedan są Emo w 
wie uropejskiej (Jnji Federalnej 

= ay Nauczycielskie" organ Wil. 
Okręgu Zw. Pol Naucz. Szkół Fowsz. -— 
rozpoczyna styczniowy numer listen Ku- 
ratora Št. Pogorzelskiego, który. opuszcza- 
jąc swe stanowisko, wyraża najgorętsze 
nodziękowanie za współpracę. 

Artykuły poruszają różne dydaktyczne 
zagadnienia, informują o ruchu organizacyi- 
nym, w sprawach egzaminów etc. 

Kronika i zapiski bibljograficzne zamyka 
ią numer. 

„Pamiętnik  Warszawski* Nr. 9, aru- 
dzień 1900 r. Grudniowy zeszyt Pamiętnika 
Warszawskiego (Nr. 0) przynosi tresc bo- 

- gatą i różnorodną, Znakomity krytyk Jan 
Łorentowicz daje nam szkic literacki i cha- 
rakterystykę _ twórczości przedwcześnie 
zmarłego Włodzimierza Perzyńskiego. Pro 
fesor Józef Ujejski kończy swój artykuł о 
ideologji Powstania Listopadowego, rozpo- 
częty w n-rze poprdzednim józef Czapski 
dzieli się wrażeniami z malarskiej podróży 
po Hiszpauji Szczery ten artysta, należący 
do grupy młodych malarzy krakowskich, 
studjujących w Paryżu, wypowiedział się, 
tym razer. w literackim essai“u, przesuwa- 
jąc przed nzszemi oczyma cały szerex pla- 
stycznych obrazów, przesiąkniętych barwą i 
słońcem. 

Dział poezji przedstawia się interesują- 
co: dwa hryczne wiersze rzadko odzywają 
cej się poctki Barbary Zan, oraz dwa inne 
L. H. Morstina stanowią jego ozdobę. Z 
młodych drukują swoje wiersze Roman Ko- 
łoniecki i Hanna |anuszewska. 

Tadeusz Łopalewski daje mocną i zwar- 
tą nowelę, p. t. „Adam*, w której rysuje z 
niezwykła wyrazistością epizod z życia ur- 
lopnika, rezstrzelanego za niesubordynację. 

Boy - Zcleński drukuje dalszy ciąg li- 
stów Żmichowskiej do brata Erazma. 
W dziale krytyki mamy kilka sprawozdań 

z dzici swoich i cbcych, oraz dłuższe stud- 
jum o tworczośii wybitnej autorki angiel- 
skiej Mary Webb, pióra Siwickiej. 

W notach jeden z najmłodszych poetow 
Marjan Picchal pisze o twórczych podsta- 
wach nowego rymowania. 

Redakcja składa powinszowania Jerzemu 
Szaniawskiemu, laureatowi tegorocznej lite- 
rackiej nagrody państwowej. 

„Pamiętnik _ Warszawski”, zajmujący 
czołowe miejsce wśród naszych miesięcz- 
ników literackich, starający się gromadzić 
najwybitniejsze pióra z pośród znanycn już 
pisarzy i poetów współczesnych, jak rów- 
nież z pośród najmłodszych tałentów, wcho 
dzi w trzeci rok swojego istnienia i będzie 
nadaj ukazywał się regularnie co miesiąc. 
W bieżącym roku Redakcja „Pamiętnika 
rczszerzy granice iniesięcznika, wprowadza- 
iąc dział sprawozdawczy o z ruchu kuitu- 
ralno - artystycznego większych Środowisk 
„t.j Krakowa, Poznania, Lwowa i Wilna. 
Inowacja ta niezawodnie - wzbogaci treść 
czasopisma i przyczyni się do większej ie- 
so popularności. 

„Ruch Słowiański" (miesięcznik, poświę- 
cony życiu i kulturze Słowian) w podwój- 
nym (8—9) numerze przynosi doborowy 
materjał naukowy i informacyjny. Wpły- 
wem Sienkiewicza na Słowiańszczyznę zaj- 
mują się artykuły: V.  Kredby, znanego 
przekładcy wiełu dzieł literatury polskiej na 
język czeski, oraz prof. W. Taszyckiego; 
osobie twórcy „(Quo vadis?" poświęcony 
jest wiersz jiraskowej - Peskowej. Z. Ok- 
niński w dalszym ciągu zajmuje się dzieja- 
mi Serbji za cara Duszana. Recenzje о- 
mawiają rozprawy: W T. Wisłockiego i K. 
Moszyńskiego oraz perjodyki: Bizanta, Sla- 
via Occidentalis i Lud Słowiański. Treść nu 
meru uzupełniają obszerne korespondencje i 
komunikaty z życia całej Słowiańszczyzny. 

„Centralnaja Jewropa* rosyjski miesięcz 
nik, wydawany w Pradze czeskiej, w nr. 1 
sporo miejsca w udziale twórczości czeskie 
go pisarza Zejera, , daje sylwetkę utalen- 
towanego architekta Adolfa Looza, zawiera 
szereg artykułów, i, 'strujących życie kultu- 
raine w Pradze etc. W dziale recenzyj m. 
in. zostały omówione dwie książki o pol- 
skiej literaturze: J. Topassa : Visages 
d'ecrivains, les aspects du roman polonais“ 
Paryż 1930 , oraz |. Karnika: „ Z polskeho 
parnasu". Praga 1030. Dzieła te spotkały 
się z dodatnią oceną... 

FILM i KINO 
е Casino: Orkan z Lupe Velez w ro- 

  

- czyzn: 

Hi główuej: (Universal Pictures). 

Nowe kino, nazwane modern z eu- 
ropejska po warszawsku, całkiem „sty 
łowe'* — płaszczyzny i słupy — posia 
dające nawet totele, ciasne i skrzy- 
piące (bo nowey, chodniki i dywany. 
W kolorach tylko zanadto narodowe: 
biały ekran z „amarantowem * (czyż- 

by bibułkowem?) obramieniem i 
biało - czerwone pasiaste górne pięt- 
io. Bardzo patrjotyczne. 

Na ekranie Lupe Velez, najmłodsza 
bodaj i najwspanialej zapowiadająca 
się artystka filniowa. Meksykanka, jak 
Ramon Novarro, żywiołowa i zmysło- 
wa, jak Dolores del Rio, a romantycz 
na, jak Anita Page. 

fest córką przemytnika kanadyjskie 
go (na ekranie), zahartowaną i od- 
ważną Ninettą. Kocha ją dwóch męż- 

jeden prawdziwie i szczerze, 
-— to Burr, jakiś trapper; drugi — je 
go przyjaciel — przybyły z miasta, 
wolałby z nią poigrać. Młoda dziew- 
czyra musi wybrać, i instynktem wie- 
Gziona wybiera Burra. 

Całą akcja — właściwie, trudno 
nazwać to akcją, raczej pewien proces 
psychologiczny — rozwija się w czte 
iech ścianach surowej górskiej chaty. 
Burra, zawalcnej śniegiem i odciętej 
od świata. Minimum dekoracyj, a ma- 
zimum efektów w tak prymitywnem o- 
toczeniu — to sukces niebylejaki. Od- 
wieczny i zwykły motyw: kobieta i 
dwóch mężczyzn, którzy gotowi stać 
się śmierte.nymi wrogami — wyzyska 

* ny został i przeprowadzony w sposób 

WILLIAMS. 

Mortimer 
« ROZDZIAŁ XXII 

Trup w piwnicy. 

w. 
34) > 

Za drzwiami zobaczyli otwarte w 
„a łodzie drzwi, prowadzące na dół 
z 

У — Wejście było przykryte 

К 

‚ 2
 

      

° — вЮюз Mathiusa: 

piwnicy. Policjant pokazał odciąg- 
„mete na bok linoleum: 

tem. 
Nie zauważyłbym nic, gdybym nie 
potknął się przypadkiem. Upadłem i 
wtedy zobaczyłem przed samym — по- 
sem kółko, które służy do podnosze- 
nia tych desek.. Proszę poświecić tu- 
taj 

Do piwnicv prowadziły wąskie, 
drewniane schody. Gordon oświćcił je 
kieszonkową latarką elektryczną. Pro- 
mień zatrzymał się na  nieruchomem 
ciele kobiety, leżącej w dole. 

—-= Czy to jest miss Macwayt? 
-- zapytał szeptem Franciszek brata. 
-- Nigdy jej nie widziałem. 

— Nie mogę poznać, — odpowie- 
dział Desmond. — Muszę zobaczyć 
ją zbliska. 

Chciał stąpić na pierwszy szcze- 
bel, ale Mathius uprzedził go. Wszy- 
scy zamarli w oczekiwaniu. Sekundy 
wydawały się Desmondowi wiekami. 

Wreszcie z piwnicy doszedł do nich 

    

     
   

   

— To nie ona! oi 
" — Ja sprawdzę zaniepokoł się 
Gordon i za chwilę rozległ się jego 

— ToMary, pokojówka Noor-el- 
ne Zamordowali ją uderzeniem no- 
w. plecy. 

nd wzdrygnął się z oburze- 

   
   

  

niezwykle interesujący i porywający 
swoją świeżością. A tłem tej górskiej 
chaty, w której może dokonać się 
zbrodnia, jest groźna, wspaniała przy 
roda, wybuchająca w pewnym momen 
cie żywiołem — śnieżnym huraganem 
A bohaterami—ludzie prości silni, e- 
tyczni, zdrowi i heroiczni. Nie nioże 
być piękniejszego zestawienia. Wszy- 
stko skończy się dobrze: zwycięży ho 
no! i obowiązek. 

Widz wyjdzie z kina, odurzony 
iadzwyczajnemi efektami — orkanem 
górskim i przeprawą wątłem czółnem 
przez wzburzoną rzekę, najeżoną ska 
łami i wodospadami; wyjdzie pod u- 
iukiem znakomitej gry i wrażeń słu- 
chowych; wyjdzie wreszcie  ud- 
świeżony, zaczerpnawszy z. ckra- 
nu w swe miejskie czy miastowe 
piersi rzeźwiącego tchnienia | po- 
tęźnej natury i skromnego  bohater- 
stwa. Er. 

RADJO WILEŃSKIE 
SOBOTA, DN. 10 STYCZNIA. 

11.58 —: Czas. 
12.05 — 12.50 Koncert popularny (pły- 

ty) L. „Jasle“ (kant. Alter). 2. Schimoh 
Wetismach Zion (Sirota) 3 Rcei Bimnoch- 
seimu. 4. Mendelssohn — Scherzo ze „Snu 
ER letniej” 5. Czajkowski — Barcarolla. 
©. Dragomyżski -— Stary kapral (T. Szala- 
pin). 7. Albeniz — Sevilla (fort. W. Backha- 
us) 8. Bazinni — Taniec chochlików 4 
Chejfec) Q. Tosti — Nie kocham cię (A. 
Partile) 10. Meyerbeer — Fantazja z op. 
„Afrykanka“. 

13.10 Kom. meteor. 
15.25 Program dzienny. 

- 15.30 — 15.50 „Mala skrzyneczka“ —- li- 
sty dzieci omówi ciocia Hala. 

15.50 -— 16.10 „Nowy tom pieśni J. Pił- 

  

  

nia i przerażenia: te morderstwa jed- 
no po drugiem oszołomiły go, pozba- 
wiły sił i energji. Ach, gdybyż jeszcze 
ia głowa nie tak bolała!... Jego towa- 
rzysze zebrali się na dole w piwnicy, 
ale on nie poszedł za nimi. Oparł się 
bezsilnie o ścianę i usiłował uporząd- 
kować swe myśli. 

Jeśli Barbarze stanie się coś złego, 
będzie to z jego winy. Nie ulegało 
najmniejszej wątpliwości. że przybyła 
do „Domu Młynarza* wtedy, kiedy 
on wyszedł do karczmy, postępując 
wbrew rozkazom i instrukcjom. Co się 
mogło z nią stać? Kapelusz ze ślada- 
mi krwi na białych kwiatach, świad- 
czył o tem, że dziewczyna została 
wciągnięta w jakąś pułapkę. Ale, jeśli 
oni ją zabili, to gdzie podziało się jej 
ciało? 

Przypomniał sobie swoją rozmowę 
z Noor-el-Dine i zjawienie się poko- 
jówki, która szepnęła coś na ucho 
swej pani i obie szybko wyszły. Mo- 
że to właśnie o Barbarę Macwayt cho- 
dziło. Zapewne zabłądziła i trafiła do 
karczmy, wprost w ręce zbójów. Do- 
tąd w uszach jego dźwięczał przytłu- 
miony krzyk, który słyszał, gdy ukry- 
ty za stosem drzewa  potrzał przez 
okno do wnętrza karczmy. Widział 
wtedy, jak Rice zakomunikowak o 
czemś Straugwayse'owi, a ten wyszedł 
za nim. 

Podczas gdy Desmond pogrążony 
w ponurych rozmyślaniach stał nad 
otworem w podłodze, koledzy jego 
wrócili z piwnicy i Franciszek prze- 
straszył się, widząc zmienioną i wy- 
bładłą twarz brata, chwycił go za 
rękę. mówiąc: ь 

— Musisz wyjšč odetchnąć świe- 

SŁOW O 

sudskiego* — odczyt z Warsz., wygł. por. 
WŁ. po: > ża 

16.15 — 16.45 Koncert życzeń (płyty) 
1€.45 — 17.15 koncert z Warsz. Bei 
17.15 — 17.40 „Psychołogja rewołucji a 

bolszewizm“ — cz. II odcz. wygł. Marjan 
Zdziechowski, prot USB w. Wilnie. 

1745 — 18.45 Słuchowisko i koncert z 
Warsz. dla młodzieży. 

13.45 — 19.60 Kom Wil. Tow. Org. i 
Kół, Rołn, 

19.00 — 19.25 Progr. na tydzień nast. 
10.25 — 19.35 Rezerwa 
19.35 —- 19.55 Pras. dzien radj. z Warsz. 
a — 20.15 Bak zwierz” — felj 

4 Warszawy wygł. J. Stępowski. 
20.15 — 20.50 = przed stu la- 
-— Odczyt z Warsz. wygł. płk. H. Eile 

20.30 Muzyka lekka z Warsz. 
22.00 „Furman Hryhory* — felj. z War. 

wygl 5. Brzeszczyński 
22.15 Koncert chopinowski z Warszawy. 
22.30 — 24.00 Kom. i muzyka tan z 

Warszawy 

NIEDZIELA, DN. 11 STYCZNIA 

10.15 — Tr. nabożeństwa z Bazyliki 
Wileńskiej. Chór katedralny pod dyr. W. 
Kalinowskiego. > 

12.00 Bicie zegara i hejnał z wieży kate- 
dralnej w Wilnie. 

12.15 Poranek z Filharmonji 
skiei (Utwory R. Wagnera). 

14.00 -— 14.20 „Bór w zimie" — odczyt 
wygł. Irena Łubiakowska. 

14,20 — 15.40 Odczyty rolnicze i muzy- 
ka z Warszawy. 

15.40 —- 16.10 Audycja dla dzieci z War 
szawy. > 

16.40 — 16.55 „Singapur - Brama Dale- 
kiego Wschodu* — odczyt z Krakowa, wy 
głosi prof. M. Siedlecki. 

17.15 — 17.30 „Wiadomości przyjemne i 
pożyteczne" — z Warszawy. 

17.30 — 17.40 Rezerwa. 
17.40 — 18.40 Koncert popularny z War- 

szawy. 
15.40 — 19.00 Tr. międzynarodowych za 

wodów pływackich z Krakowa. 
1905 — 19.25 „Kukułka Wileńska” — 

mówiony dwutygodnik humorystyczny. 
19.25 — 19.40 „Chłopski rozum” — felį. 

z Warszawy wygi W. Jurczyk. 
19.40 — 2000 Progr na poniedz. i rozm. 
20.00 — 20.30 Aud. liter. z Warszawy 

(Makuszyński). 
20.30 — 21.20 Koncert z Warszawy (Re 

cital skrz. Br. Gimpla). 
21.20 — Kw. liter. z Warszawy (Brzo- 

zowski). 
21.35 Muzyka popułarna z Warszewy. 
22.00 — 22.158 „Kpiarz z Sewilli" 

ielj. z Warszawy wygł. S. Essmanowski. 
22.15 —- Koncert solistki z Warszawy 

į Turczynski). 
22.50 —- 24.00 Kom. i muz. tan. z Warsz. 

PONIEDZIAŁFK, DN 12 STYCZNIA 

ty 

Warszaw- 

11.58 — Czas. 

12.05 — 12.50 Koncert popularny (płytv) 
1. Beethoven — Uwert. „Prometeusz““ 2. 

Straus ]. „Opowieści lasku wiedeńskiego "— 
walc. 3. Rosini — Arja z op. „Cyrulik se- 
wilski“ (Bandrowska _Turska) 4. Krupiński 
— Trzy ścieżki (S. Gruszczyński) 5. Lalc 
— Symfonia hiszpańska (M. Elman) 6. Wa- 
gner — Pieśń do gwiazdy z op. „Tannhau- 
ser" (M. Battistini) 7. Chopin — Kołysanka 
(fort Backhaus) 8. Chopin — Dwie etiudy 
tnr. 5i 6) 9. Schumann — Pieśń wieczoro- 
wa (wiol. — P. Casals) 10. Rimskij - Kor- 
szkow — Cappricio hiszpańskie. 

13.10 Kom. meteor. 

15.50 --- 16.10 Lekcja francuskiego z 
Warszawy. 

16.10 — 16.15 Program dzienny. 
16.15 — 16.30 „Nasz przyjaciel — pies” 

— pogadanka dla dzieci wygł. Irena Łubia- 
kowska. Tr. na całą Polskę. 

16.30 — 16.45 Aud. dla młodzieży (pły- 
ty). i. Schubert -— Impromptu (fortp. — l. 
Paderewski) 2. Gounod — Ave Maria 
(śpiew — I. Dygas) 3. Erdla — Wspomnie 
nie (skrz. — E. Kreisler) 4. Noak — Pa- 
rada karzełków. 5. Gall -— Serenada (Ada 
Sari) 6. Mittler — Pozytywka małej Nany 
(fort. — I. Frydman) 7. Torquay — „Pó- 
całunek* — marsz (ksylofon) 

17.15 — 17.40 „Nagjwięksi konsumenci 
w świecie zwierzęcym* — odczyt z War. 
wygł. prof. S. Sumiński. : 

1745 — 18.45 Muzyka lekka z Warsz. 

18.45 — 19.00 Wileński kom. sportowy. 
19.00 —- 19.10 Progr na wtorek i rozm. 

19.10 —- 19.25 Kom. rolniczy z Warsz. 

19.25 — 19.40 -Rezerwa. 
19.40 — 19.25 Pras dzien. radj. z War. 
19.55 — 20.15 „W świetle rampy" — 

nowości teatr. omówi Tadeusz Łopalewski. 

20.15 — 22.35 „Wałkirja” — opera w 
3 akt. Ryszarda Wagnera. Orkiestra opery 
berlińskiej pod dyr. Leo Blecha. Objaśnie- 
nia pióra A. Lichtenbergera. 

22.50 — 23.00 Kom. z Warsz. 
23.00 — 24.00 Muzyka taneczna z War. 

  

żem powietrzem. Co się z tobą dzieje? 
Jak ty wyglądasz! Żałuję, że wziąłem 
ciebie ze sobą! 

Bracia wyszli przed dom. Świeże 
powietrze orzeźwiło nieco Desmonda. 
Przeszedł się po podwórku i poczuł 
się znacznie lepiej. 

— Gdzie może być miss Macwayt? 
— zapytał brata. 

— Nie mam pojęcia. Nie chcę py- 
tać Noor-el-Dine, dopóki nie wyjaśnię, 
czy rzeczywiście córka starego arty- 
sty była tu. Nasi ludzie szukają jej 
ciała wpobliżu karczmy, ale mojem 
zdaniem, nie mogą nic znaleźć. Je- 
stem pewien, że miss Macwayt żyje. 

— Żyje! — powtórzył niedowie- 
rzająco Desmond. 

-— Przypuszczam, że na jej kapeli 
szu są ślady krwi Ricea. Widziałeś 
przecie, że jego krwią są zabryzga- 
ne ściany karczmy. Miss Macwayt nie 
została zabita dlatego, że ani Noor-e'- 
Dine, ani Strangwayse nie znaleźli 
brylantowej gwiazdy. Tancerka nie- 
ma jej, a Strangwayse gdyby ją miał, 
nie potrzebowałby tracić czasu na pe- 
szukiwania w rzeczach tancerki. S$ 
dzę więc, że zabrał ze sobą n 
bMacwayt, w nadziei. że jakiennś io: 
turami wydobędzie z riej zeznanie, 
gdzie ukryła ów skarb. 

— Ale ona sama nie wie, 
się ta gwiazda podziała! 

— Być może, — przyznał Franci- 
szek, ale nikt z tej szajki nie uwierzy 
w to. Skarb został oddany jej na prze- 
chowanie, a więc tylko ona może po- 
wiedzieć, co się z nim stało. Nie, za- 
bić ją nie mogą. Prawdopodobnie Ma- 
ry i Rice zdradzili tancerkę, przecho- 

gdzie 
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MIEJZBIE 
SALA MIEJSKA 

al. Csirobramska 3. 

Od dnia 7 do dnia 12 stycznia 1931 r włącznie będzie wyświetlany tiim: 

„ZWB WIECZNY TWŁACZ 
W rolach głównych: Gabriei Gabrio, 

Xasi e Yuna cd g. > m. 39 uCząiek seansow vd g 4-€j 

Według powieści Eugemjasza 
Suego. Akt.10 Dwie serjs cazem. 

Claude Merelie i Silvio de Pedrelii. 5 
Następny program: „,Złoto pustyni" 

Anons Wkrótce będzie wyświetlany w Kinie Miejskiem najpotężniejszy film połski „Na Sybir“ 
  

  

    

Najnowszy przebój dźwiękowy! MADY CHRISTIAN Gustaw Frūnhiich 
$ i słynny 

amant 

  

  

  

Dźwiękowy Przepiękna ulubienica publiczności 

KINO-TEA1R w najnowszej ie g Ę $ R £ ŚŚ  wielkia symfowja 

HELIOS" | swe krecjip..** LO FR & ЗЕ & wrażeń i miłości 
„х ER ysia współczesn. Nadzwyczajna ilustr cje muzyczna. Pełny efektów wokalnych Śpiew uroczej Mady Christians. 
UL. Wileńska 38 | Fascyn sceny. Koncertowa gra. Rewelacyjna treść Nad program „Nocłeg* wytw. wileńskiej z udz. p. Maskowi- 

Tel. 926. czówny i p. Nowik ego! Na I-szy seans ceny Zniżone. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.46. 

= = Dziś! - Największa i 5 к 
Dźwiękowe kino najlepsza kreacja czarująca piękna NORMY CHEARER w obrazie | 

„HOLLYWOOD: KORIEC PARE SMANEY według sztuki teatralnej Fryderyka Lemdale,   Mickiewicza 77, w Połsce. Nad program: Rewelac. dodatki dźwiękowe. 

która się cieszyła wielkiem powadzeniem 

Początek seansów o godz. 4, 6, 8 ii „15 

  

DŹWIĘKOWE KIRO 

салке 
WIELKA 47. 

Dziś! Wielki Dźwię- 
kowiec Sensacyjny 

Lupe Velez 

GRKAB jącej nieksy 
fonument. dramat miłośny z uiziałem czaru- 

kanki, rysalki Doiores deł Rio   

Cudowne widoki. Pojedynek nerwów i siły. Nadzwyczajne niementy 
sensac. Mistrzowska reżyserja Ь 

Poczętek seansów o godz. 2-ej 4, 6, 8 i 10,15 

  

KINO-TEATR 

„PAN“ 
WIELKA 42 

Anonsi 
Od jutra! 

Ceny od 40 gr. 
4 potęgi ekranu: bohaterka .,Si 

naju 

Początek o godz. 

KRYSTYNA" La 

Dziš ostatni dzien! 2 godz. upojenia zmysiow! Naįšwietn. para kochankėw, Žywiožowa, stodka, kapryšna, przepiekna 

LiL DAGOVER i niezrównany amant JAN STUWE zachwyca, wzrusza i czaruje w dramacie salonowo-erotycznym 

MRIROSKY SZEPT ROS 
Quido' Kreutzera. 

Po raz pierwszy w Wilnie! 
łów* JANET GAYNOR. Najpiękniejszy amant Charles Marton, 
oraz kusząca, piękna i czarująca Lucy Doralne 

w arcydziel: najpiękniejszej miłości p. t. sg 

Cudna historia kochających serc, miłości i 

poświęcenia podług doskonałej nowel 

4, 6, 8 i 10.30. 
iódmego Nieba* i „Anioła Ulicy* i „4 Djab- 
większy tragik Świata Rudoif Schiidkraut 

Córka X Porywający poemat miłosny 
\ I) astach. 

  

Polskie Kino 

„WARDA: 

Wielka 30, Te), 14-61   
GIEŁDA WARSZAWSKA 

  

z dn. 9, I. 1930 r. 
WALUTY i DEWIZY 

Dolary 8,89 trzy czwarte — 8,91 i trzy 
czwarte — 8,87 trzy czwarte. Belgja 124,50 
—124,81 — 124,19. Bukareszt 5,30 i pół 
5,32 — 5,29. Gdańsk 173,12 — 173,55 — 
172,69. Holandja 359,15 — 360,05 — 358,25. 
Londyn 43,32 — 43,43 — 43,21. Nowy York 
8,916 — 8,936 — 8,896. Nowy York kabel 
5,925 — 8,945 — 8,905. Paryż 35.00 i pół— 
35,09 — 34,92. Praga 26,44 — 26,50 
26,38. Stokholm 238,85 — 230,45 — 238,2 
Szwajcarja 172,90 — 173,33 — 172,47. Wie 
deń 125,50 — 125,81 — 125,19. Włoch 
46,73 — 46,85 —- 46,61. Berlin w obrotac 
prywatnych 212,26. 

PAPIERY PROCENTOWE 

3 proc. pożyczka budowlana 50. Inwesty 
cyjna 93. Premjowa dolarowa 47 — 46,50. 
5 proc. konwersyina 46,50. 6 proc. dolaro- 
wa 60,50 — 69, 10 proc. kolejowa 102,75 
8 proc. LZ BC BR, obłigacje BGK 94, 
Te same 7 proc. 83,25. 8 proc. budowlane 
ВОК 93. 4,5 proc ziemskie 52,50. 4,5 proc. 

warszawskie 53,25. 5 proc. warszawskie 58 

— 58,25. 8 proc. warszawskie 72,25  - 

3 — 72,50. 10 proc. Radomia 78,50. 
10 proc. Siedlec 77,50. 6 proc. obligacje m. 
Warszawy VI em. 51,50. 

AKCJE. 

B. Polski 158,50 — 158. B. Zachodni 
70. Sole Potasowe 92. Modrzejów 10,25. 

ANR si 
k ię dobre to- Najtaniej sry « Gzowne 

SKIEGO. Polecamy wełny, jedwabie, 
tweedy,  welwety, flenelet (nipony) 

  

deseniowe oraz pończochy, pończoszki 
dziecinne i skarpetki. 

UWAGA WILEŃSKA 27... 
J) g) 

    Dziš 10 stycznia r. b. 
w sali Związku Rodzin Katolickich 

Bakszta 2 

Wielka 

ZABAWA TANECZNA 
Muzyka jazzhandu. 

Zaproszenia otrzymać można w sali 

Związku (Bakszra 2) oraz przy wejściu 

  

  

D najecia žė 0 WYNAJĘCIA skiedy 
murowane, 1 duży skład drewniany 
nadający się na garaże, oraz 2 wielkie 
murowane piwnice. Dowiedzieć się: 

ul. Sadowa 4, obok Hali.       

  

   

dząc na stronę, Strangwayse'a, to też 

zemściła się, zabijając ich! 

Zamilkli i długo chodzili po po- 
dwórku, aż Desmond przerwał imiłcze- 

nie: 

-— Franciszku, czy pamiętasz, co 

mówiła mi Noor-el-Dine?  Powtórzy- 
łem ci dokładnie naszą rozinowę. 

Naturalnie, pamiętam  dosko-   

nale. 

— jestem przekonany, że mówiła 
prawdę. Ona nie mogła nikogo zamor- 
dować. jeśli odegrywa w tej sprawie 
jaką rolę, to tylko rolę ofiary! 

Franciszek roześmiał się sucho: 

— Nie bądź naiwny! jak 
możesz mówić takie zeczy , kie- 
ody ciała jej ofiar jeszcze nie osty- 
gły? A zresztą choćby to były naj- 
krwawsze i najokrutniejsze czyny, 
wewnętrzne bójki” szajki szpiegów, 
nie wzruszają nas. Nas obchodzi tyl- 
ko to, że Noor-el-Dine stała na czele 
organizacji szpiegowskiej, a dzialal- 
ność jej była niezmiernie niebezpiecz- 

  

na dła naszych wojsk i floty. 

Desmond byt podražniony suchyn: 
tonem brata. Upór jego i pewność 
siebie, z jaką wypowiadał swe zdanie 
c rzeczach, o których nie miał poję- 
cia, oburzały majora. Ze zmarszczone- 
mi brwiami zaprzeczył: 

-— Głupstwa mówisz! Nie przeczę, 
że Noor-el-Dine obracała się w towa- 
rzystwie szpiegów, ale żadnego udzia- 
łu w ich pracy nie brała. 

— Poczekaj, — przerwał Franci- 
szek. — Zapominasz o niebieskiej ko- 
percie. 

-— No, więc? 

  

Dziś! Zupełnie nowe arcyzabawne awantury nowoczesnych czarowników z „Tysiąca jednej nocy* Pat I Patachon 
najpopułarniejsi komicy Świata w najnowszej komedji p. t. 

PAT IiPATACHON w LUNA PARKU 
Bomba humoru i śmiechu — 12 akt. 

Pat i Patachon w roli swatów i jako | 

ARARAT NER RE 
Towarzystwo Kursów Technicznych w Wiinie 

otwiera uzupełniające wieczorowe 

Kursų lokio 
(poziom mistrzowski) dia monterów mających odpowiednią prak- 

tykę i pragnących otrzymać w skróconym te 

ewentualnie dla osób pracujących w dziedzinie przemysłu 

ktrycznego, chcących uzupełnić swą wiedzę. 

Informacji udziela i zapisy przyjmuje 

w gmachu Państwowej Szkoły Technicznej 

Holenderni 12 w godzinach 17—19. 

   LEKARZE |-Żrwi 
arr 5 śe przyciemnia hennę 

Dr. Kenigsberg gui Mapiiage. 
Gosmetyki Ce dić choroby skórne, wene- Kosmetyki 

ryczne i moczopiciowe Leczniczej 

Mickiewicza 4, /. Hryniewiczowej. 
t.el. 1.90. 

Od 9—12 į 4—8 
el. WIELKA AH m5 
Przyj.wg.10-1i (- 

   
w. Z. P. Ab 26 

НЕНЕ 

M S 
erax Gabinet Kosme- 
tyczny, nsuwa zmarszcz 

ki, piegi, wągry, łupież 
brodawki, karzajki, wy 
padasnie wiosów. Mic- 
Kklewiezs 46 

Mieszkania 
2— 3 pokojowego z 
kuchnią poszukuję od 
15 stycznia. Oferty do 
„Siowa“ pod „W. P“, 
  

iš 
s Samotny, 

KOSŃETYKAĘŃ pozbawiony środków 
ы : do życia prosi osoby 

  

dobrej woli o jakąkol- 
wiek pracę. Łaskawe 
zgłoszeura sub. „Praca* 
Adm. „Słowa”. 

GABINET 
Racjonainej Kosme- 

tyki Leczniczej. 
Wiino, p: 3: Do wynajęcia 

Urodę "kobiecą 2 mieszkania: 
konserwn- 4 pokojowe z kuchnią 

je, doskonali, odźwie-z wanną i wszelkiemi 
ża, msnwz jej skazy wygodami i 2 pokojo- 
i braki. Mass we z kuchnią, wanną 
twarzy | ciała (panie) i wygodami.  Slowace 

  

Szmczne opalenie ce- kiego I7. 
ry. Wypzdanie włosów --—. 
1 łupież. Najnowsze 
GR: kosmetyki re- Pokój 

cjonalnej. 2 wygodami dla sa- 
Codziennie od g. 10—6. motnych. Autokolska 

W. Z. P. 43 Nr. 56 m. 3. 

— Otóż: w niebieskiej kopercie 
«nieścił się szyjrowany meldunek o 
stanie naszych wojsk i eskadrach, wy- 
ruszających z portów angielskich, Ko- 
pertę tę znaleziono pod podszewka jej 
palta. Czy i to nazwiesz „zbiegiem 
ekoliczności? A ja ci powiem, że nie 
wierzę w tego rodzaju zbiegi okolicz- 
ności! 

Ale dla człowieka zdenerwowane- 
go i rozdrażnionego żadne argumeniy 
nie istnieją. Z oburzeniem w głosie 
Desmond odpowiedział: 

-— Nic mnie nie obchodzą te ko- 
perty! Bardzo być może, że wszystko 
pozornie zwraca się przeciw Noor-el- 
Dine, ale ja rozmawiałem z nią i pow- 
tarzam, wyniosłem niewzruszone prze- 
konanie, że ona nie jest winna! 

—' Bronisz jej, jak zakochany, -— 
roześmiał się Franciszek. . 

Desmond zbładł: 
—- Jeżeli litość jest jedną z postaci 

miłości, to rzeczywiście jestem w nicj 
zakochany, bo nigdy w życiu nie ža- 
łowałem żadnej kobiety tak, jak ją ża- 
łuję. Przykro że,  przesiaknąias 
tak bardzo swemi  obowiązkawi 
agenta policyjnego, że utraciłeś uczu- 
cie litości i sprawiedliwości. 

Rozmowa braci schodziła na draż- 
liwe tory. Obrażony Franciszek od- 
powiedział ostro: 

— Być może, że dusza moja sta- 
ła się duszą żandarma. Posiadam na- 
tomiast tak silne poczucie obowiązku, 
że nigdybym nie zlekceważył rozkazu. 

Cios był celnie wymierzony i Des- 
mond odczuł to głęboko. 

— Nie mówmy już o tem! 
jesteś tak pewny swego, to 

Jeśli 
proszę 

   ŚBPWI acc. | 

okaj i pokojówka 

[Szkło 

Fajans 
Porcelana 
Serwisy 
Najtaniej 
w D.Handl. 

T.ODYNIEC) * 
i S-ka 
Wilno, 

ui. Wielka 
Nr. 19, 

| 

  

rminie uprawnienia, 

ele- 

kancelarja kursėw 

Wilnie przy ul. w 

  

Okazyjnie 
do sprzedania kostju- 
my: frakowy, wizyto- 
wy i smoking. Oglsdać 
można o: IO do 3 pp 
Warszawski zauł, Nr. 
13, mieszk. Kimbora 

  
  

      ULOKUJEMY 
na dobry procent 
każdą sumę gotów- 
ki, gwarancja wspa- 
niała 
Dom H.-K. „Za. 
chęta'* Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05. 

  

  

ZGUBY 

Zgubioną 
POSĄDY książkę woskową wyd. 

przez P.K. U. Wilno— 
Miasto na imię Bole- 

Służąca - stawa Cynmana roczn. 
z gotowaniem, tylko 1905 unieważnia się. 
ze świadectwami lub 
rekomendacją, wiek —- 
Średai, potrzebna od 
zaraz do lekarza. Śnia- —--———- 
deckich I, m. 7. Zgła» Złożę kaucję 

szać się _d_4 po poł. się d 4 po pol lub gwarancję hipote- 
Osoba czną przy otrzymaniu 

średniego wieku  po- posady biurowej; ewen- 
szukuje posady gospo- tualnie. przystąpię do 
dyni, posiadam Świa-Spółki handlowej. — 
dectwo. Zarzeczna 20, Ukończyłem „ Szk. 
u dozorc O Posiadam 

e z z аОЛВ 
Angielskiego biurową, “ ie, 

udziela lektorka jęžy-oraz chlubne referen- 
ka angiclskiego Uni-cje przedstawię na żą- 
Wersytetu Stefana Ba- danie. M. M. Skopėw- 
torego Teatralna 5m. 3. ka 6—19. 

  

      

  

  

  

    

  

aresztuj Strangwayse'go * rozstrzełaj 
Noor - el - Dinet Potem, kiedy będzie 
już zapóźno, sam się przekonasz, kto 
z nas miał rację. 

Odwrócił się i odszedł szybko w 
kierunku moczar. ` 

Franciszek patrzał za nim chwilę, 
potem pobiegł i położył mu dłoń na 
ramieniu. 

— Desmondzie! 

— 10% do  djabła! 
brat. 

Ale zaledwie Desmond wyszedł na 
drogę, jak podjechał samochód, z któ 
rego wysiadł dyrektor. 

— No? — zapytał ostro. — Gdzie 
jest moja sekretarka? 

— burknai 

— Nie wiem, — wybełkotał та- 
tor. 

-—_W takim razie , cą pan tutaj ra 
bi, — zapytał jeszcze ostrzej i zim- 
niej. 

Desmond chciał odpowiedzieć, ale 
dyrektor powstrzymał go gestem. 

-— Wiem zgóry, co pan mi powie, 
ale żadnych tłumaczeń nie przyjmuję. 
Zniknięcie miss Macwayt spada na pa 
na. Miał pan wyraźny rozkaz: siedzieć 
w domu i nie wychodzić. Pan nie wy- 
konał rozkazu, j: jeżeli moja, sekretar 
ka zginie, będzie to wyłącznie z pań 
skiej winy. Nie, nie chcę słuchać žad- 
nych tłumaczeń.!.. Chociaż sprawa 
zniknięcia miss Macwayt jest bardzo 
iajemnicza, jedno jest jasne: przy- 
szła z mego rozkazu do „Domu Mły- 
narza” i tam nie zastała pana, Jest to 
pierwszy wypadek w mojem życiu, że 
nie usłuchano niego rozkazu.! 

  

  
    
   

          
  

2ianisiaw Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witołd Woydylło 
  

Drukarnia w   ydawnictwa „Słowa Zamkowa 2, 
   


